
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** การบนิไทย บินตรงสูกรงุมวินิค กลับทีแ่ฟรงคเฟรต  

ไมยอนเสนทาง ** 

เยอรมนั-เชค็-ออสเตรยี 8 วนั 5 คืน 

ชมจตัรุสัเมอืงมิวนิค และบรรยากาศทีง่ดงามของ 

จตัรุสัมาเรยีน 

เขาชมปราสาทไฮเดลบริกและพระราชวงัเชรินบรุน 

ชมบานเกิดโมสารตในเมอืงซาลสเบริก 

และถายรูปงดงามในเมอืงฮอลสตทั 

ชมเมอืงปราคและเมอืงน้าํแรในสาธารณรฐัเชค็และ 

บราตสิลาวาในสโลวัค 

พรอมชอปปง Wertheim Village Outlet 

 Best of Eastern Europe 8 days 



 
 บริษัทฯ นําทานสมัผัสกับเสนทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมัน, 

เช็คและออสเตรยี นําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ที่งดงามดังนี ้
 

มวินคิ นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย ศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ 

และมีอารตแกลเลอรี่ดทีี่สุดดวย 

 
ซาลสเบริก  เมืองแหงศิลปนเพลง เมืองซึ่งเปนสถานทีข่องเด็กอัจฉรยิะโมสารต และโดง

ดังจากการเปนฉากในการถายทาํภาพยนตรเพลงอมตะ “มนตรกัเพลง

สวรรค” หรือ The Sound of Music  

ฮอลสตทั   เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป และยังมีทิวทัศนที่

สวยงามเปนทีห่ลงใหลของนกั 

ปราก เมืองหลวงแหงปราก ที่เต็มไปดวยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพาน

ชารล และชมเสนหของเขตเมืองเกาแหงกรุงปราคพรอมชอปปงสินคา

พื้นเมืองมากมาย 

คารโรววีาร ี เมืองแหงน้ําพุรอนและเปนแหลงน้ําแรธรรมชาติที่อุดมไปดวยคุณคา

สรรพคณุการรกัษาโรคตางๆ 

เวยีนนา  เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดตีอาณาจกัใหญที่มี

เสนหทั้งทางดานศิลปะ ดนตร ีและ 

ธรรมชาติที่งดงาม  

บราตสิลาวา  นครหลวงแหงสาธารณรัฐสโลวัค ที่ตั้งอยูรมิฝงแมน้ําดานูบ เปนเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวคั 

ไฮเดลเบริก  ตั้งอยูในรัฐบาเดน-เวิรทเทมแบรก ทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

เยอรมัน ถือเปนเมืองทีเ่กาแก เมืองทางประวตัิศาสตรของไทยเมืองหนึ่ง 

 

แฟรงคเฟรต   เมืองใหญที่สุดของรัฐเฮสสและใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศ

เยอรมนี ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมน และยังเปนทีต่ั้งของตลาดหลักทรัพยแฟรงค

เฟรตและธนาคารกลางยุโรป และยังเปนเมืองที่ร่ํารวยที่สดุในกลุมสหภาพ

ยุโรป 

 

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

                             / 2-9 ธ.ค.2561 

 
 วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 

22.00 น.  คณะพรอมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิจ.สมทุรปราการ อาคารผูโดยสารขา

ออก ชัน้ 4 ประตทูางเขาระหวางหมายเลข 2-3  เคานเตอรสายการบนิไทย  

เคานเตอรเชค็กรุป D 



 
**กรณทีีบ่างทานเดนิทางมาจากตางประเทศหรอืตางจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตละ กาํหนดการเดนิทางอกีครัง้กอนทาํการจองตัว๋

โดยสารสวนตวัของทาน เนือ่งจากรายการทวัรเปน รายการซรีีแ่ละไดมกีาร

ดาํเนนิการไวลวงหนาหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอย** 
 

วนัทีส่อง มวินคิ (เยอรมนั)-ซาลสเบริก (ออสเตรยี) -บาดเรคเคนฮลั (เยอรมนั) 

00.50 น. นาํทานออกเดนิทางบนิตรงสู กรงุมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ

ไทย  

เทีย่วบนิที ่ TG-924 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั นําทานผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสมัภาระ จากนั้นนําทานชมบริเวณหองจดั

แสดงหรอืเฉพาะบรเิวณโชวรมู BMW โชวรมูแหงใหมลาสดุของ BMW 

ยนตรกรรมทีโ่ดงดงัของบาวาเรยี ใหเวลาทานเดินชมรถบีเอ็มรุนใหมๆ 

พรอมเลือกซื้อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมินิคเูปอร  จากนั้นนําทานเดิน

ทางเขาสูตัวเมอืงมวินคิ นครหลวงแหงแควนบาวาเรยี ในเสนทางผานชม

สนามกีฬาอารีนา อลอิันซ โอลิมปคทาวเวอร เปนตน เดินทางถึงเมืองมิวนิค 

ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศเยอรมนรีิมฝงแมน้ําอิซาร เปนศูนยกลางความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญ

เปนอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เปนที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยที่ใหญทีสุ่ดในประเทศ และมีอารตแกลเลอรี่ดีที่สุดดวย นําทาน

ชมนครมวินคิ ซึ่งมหานครแหงน้ี กอตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย 

เต็มไปดวยอาคารเกาแกสวยงามจากยุคสมยัอันรุงเรือง ไมวาแบบเรอเน

ซองสคลาสสิคหรือแบบสมัยใหม และเปนแหลงรวมหางสรรพสินคาอัน

ทันสมัยมากมาย  นําทานสูบริเวณ จตัรุสัมาเรยีน ยานใจกลางเมืองเกาของ

มิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่นาชมมากมาย อาท ิMariensaule รูปปนพระแมมารีทองคําบน

เสาสูง ศาลาวาการเมอืงใหม ที่มีจุดเดนอยูที่หอนาฬิกาที่เรียกวา Glockenspiel 

มีระฆังและตุกตาซึ่งจะออกมาเตนระบํา ใหชมกันในเวลา 11 โมงเชาใน

หนาหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหน่ึงรอบในหนารอน และมโีบสถแม

พระที่งดงามที่มีโดมเปนรูปทรงหัวหอมคูเปนสัญลักษณ อกีทั้งบริเวณยานนี้

ยังมีรานจําหนายสินคาแบรนดเนมชื่อดังเรยีงรายอยูมากมาย  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางสูเมือง ซาลสเบริก Salzburg  เมืองแหงศิลปนเพลง ซึ่งเปน

สถานที่ของเดก็อัจฉรยิะโมสารตที่เพ่ิงจะฉลองครบรอบ 250 ป ในป 2006 

ที่ผานมาและยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรระดับโลกอยาง The Sound 

of Music ที่โดงดัง รวมถึงยังเปนเมืองที่เตม็ไปดวยสถาปตยกรรมแบบ



 
บาร็อค และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย (ใชเวลาประมาณ 2 

ชั่วโมง)  นําทานเดินขามแมน้ําซาลสอัคชเพ่ือเดินเลนชมเมืองเกาของ ซาล

สเบริก สูจตัุรัสกลางเมอืงเพื่อถายรูปคูกับอนเุสาวรยีโมสารต  ชมมหาวิหาร

ใหญกลางเมืองหรือมหาวิหารแหงเมืองซาลสเบิรก สรางขึ้นตั้งแตสมัยเรอ

เนอซองสตอนปลายตอบาร็อคตอนตน ถือเปนโบสถบาร็อคยุคแรก โดย

สรางขึ้นใหมเพ่ือแทนโบสถหลังเดิมที่ถกูไฟไหมใหญจนเกินซอมแซมและ

ถูกระเบิดสมยัสงครามโลกครั้งที ่2 ถลมเสียหาย แตตอมาไดรับการบูรณะ

ใหงดงามดังเดิม เดินเลนบนถนนเกไตรเด ทีม่ีบานเรือนเรียงราย ซึง่ถูก

สรางขึ้นชวงในศตวรรษที่ 15-18 ลกัษณะเดนคือมีลานบานทีม่ีหลังคา

สวยงาม ปายเหล็กที่บงบอกชื่อรานคาหรือบานเรือนที่ทําดวยมือและกรอบ

หนาตางที่เปนภาพปูนแกะสลัก ปจจุบันเปนยานชอปปงที่มรีานคแบรนดเนม

มากมายและเปนที่ตั้งของบานเกิดของโมสารต ที่เพ่ิงฉลองครบรอบ 250 ป

เมื่อป 2006 ตั้งอยูบนถนนเสนนี้ดวย โมสารทเกิดที่นี่และอยูในบานเกิดแหง

นี้มากกวา 20 ป ตอมายายไปอยูอกีหลังหนึ่ง บานหลังนี้จึงถูกดดัแปลงให

เปนพิพิธภัณฑในเวลาตอมา ซึ่งบานหลังนีไ้ดรับการออกแบบโดย Robert 

Wilson นกัศลิปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบ

ใหเหมือนกับตอนที่โมสารทยังมชีีวติอยู ผานชมสวนมริาเบลที่งดงามซึ่งเดิม

เปนสวนในพระราชวงัเดิม บนถนนฝงขวาจะเปนบานเกิดของคตีกวีชื่อดัง

กองโลก (เทศบาลเมืองไมอนุญาตใหนํารถบสันํานักทองเที่ยวเขาในเขต

บริเวณเมืองเกา) 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พักในเขตเมอืงบาดเรคเคนฮลั Bad 

Reichenhall ในเขตประเทศเยอรมนั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับ

เทียบเทา 

 

วนัทีส่าม  บาดเรคเคนฮลั (เยอรมนั)-ฮอลสตทั (ออสเตรยี)-ลนิซ-เวยีนนา 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ฮอลสตทั Hallstatt (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีอากาศที่แสนบริสุทธิแ์ละ

สวยงามริมทะเลสาบในประเทศออสเตรยี ความสวยงามของเมืองนี้ไดรับ

การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก เรียกไดวาฮอลสตัท

เปนเมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลบัไปกวา 4,000 ป ชวงที่

เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 800-400 กอนคริสตกาล และยังมี

ทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย นําทานเดินเทา

เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรยีกวา “ซี สตราซ” See Strasse 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดานมรีานขายของทีร่ะลึก ที่ศลิปนพ้ืนบาน



 
ออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย 

บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนาผาลดหลัน่กันเปนชั้นๆ และบานแตละ

หลังลวนประดบัประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของ

ถนนซ ีสตราซ ทานจะไดชมจตัุรัสประจําเมอืงซึ่งเปนลานหินขนาดยอม 

ประดับดวยน้ําพกุลางลาน และอาคารบานเรือนที่สวยงาม อิสระใหทานได

พักผอนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสู เมอืง

ลนิซ Linz (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองใหญอันดับ 3 ของ

ประเทศออสเตรยี และเปนเมืองหลวงของเขต Upper Austria อยูทางตอน

เหนือของประเทศริมฝงแมน้ําดานูบ เปนเมืองที่มีความโดดเดนในดานการ

ผลติเหล็กกลา เครื่องจักร อุปกรณไฟฟาและผลติภณัฑยาสูบ เมืองนี้มีการ

พัฒนาตอมาเรื่อยๆ นบัตั้งแตสมัยคาโรมันซึง่เปนศูนยกลางทางการคาที่

สําคัญในอดีต 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางสูกรงุเวยีนนา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง

หลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มคีวามโรแมนติกมากทีสุ่ดเมือง

หนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามดวยศิลปะตางๆ ที่สะทอนถึงวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรอันรุงเรืองในอดีตกระจายอยูทั่วเมือง เวียนนา ยงัเปน

เมืองใหญที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแมน้ําสายสําคัญของยโุรปคอืแมน้ํา

ดานูบไหลผาน เวียนนาจึงเปนทั้งศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการปกครอง

ของประเทศ และมีความสําคัญในระดับนานาชาต ิโดยเปนสถานทีต่ั้งของ

หนวยงานขององคการสหประชาชาติหลายแหง อาทิเชน United Nations 

Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเปนทีต่ั้งของสํานักงาน

สหประชาชาติที่สามของโลกอกีดวย  นําทานเดินทางผานชมทัศนียภาพ

สองขางทางผานถนนสายวงแหวน เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุง

เวียนนาที่แวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมเกาแก อันงดงาม อาทิ โรง

ละครโอเปราที่สรางขึน้ในระหวางปค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิรก 

กลุมอาคารที่เคยเปนทีป่ระทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแต

คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1873-

1883, ถายรูปกับภายนอกของพระราชวังเบลวาแดร, สวนสเตราสและ

โบสถเซนตสตีเฟน เปนตน 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 
วนัทีส่ี ่  เวยีนนา (ออสเตรยี)-บราตสิลาวา (สโลวคั)-ปราค (สาธารณรฐัเชค็) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   



 
 นําทานเขาชมความงดงามของ พระราชวงัเชรนินบรนุน พระราชวังฤดรูอน

แหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดใน

ยุโรป ที่มกีารตกแตงหองดวยศลิปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค 

หรือศิลปะประยกุตจากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ 

ประดับอยูอยางวจิิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไมแพ

ที่ใด ซึ่งสรางขึ้นตั้งแตสมัยพระเจาโยเซฟที ่1 เปนผูดําริในการสรางใหมี

ความหรูหราโออาเทียบเทากับพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศสเปน

พระองคแรกแตพระราชวังเดิมไดรับความเสียจากการทําสงครามจึงไดมี

การกอสรางและบูรณะขึ้นมาใหมโดยสถาปนิกประจาํราชสํานักและมกีาร

สานตอการกอสรางมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณในสมยัจักรพรรดินีมาเรีย 

เทเรซา ในป 1749 โดยพระราชวังแหงนี้มหีองตางๆ มากมายกวา 1,400 

หอง สีที่โดดเดนคือสีเหลืองซึ่งเปนสีสัญลกัษณแหงความเรืองโรจนของ

ระบอบราชาธิปไตยภายใตราชวงศฮับสบวรก ทําใหเวียนนามคีวามโดด

เดนจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโกในป ค.ศ.

1996  นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมอืงบราตสิลาวา  (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  นครหลวงแหงสาธารณรฐัสโลวาเกยีหรอืสโลวคั เปน

เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญที่สุดของประเทศสโลวัค ทีต่ั้งอยูรมิฝงแมน้ํา

ดานูบ รวมทั้งเปนเมืองทีม่ีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมภิาคยุโรปกลาง มี

ประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยูบนสองฝงแมน้าํดานูบ 

ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรยีและฮังการ ีเมืองนี้ตั้งอยูหาง

จากกรุงเวยีนนาเพียง 50 กโิลเมตร เปนเมืองที่มีความโดดเดนทางดาน

สถาปตยกรรมโดยจะพบเห็นไดมากในเขตเมืองเกา  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   

บาย นําทานผานชม รัฐสภา, หนวยงานภาครัฐตางๆ, มหาวิทยาลยัโรงละครและ

สถาบันวฒันธรรม ฯลฯ ที่ลวนแลวแตมีความสัคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม

และการศกึษา รวมถึงสํานักงานใหญของสถาบันทางธุรกิจและการเงิน

ขนาดใหญของสโลวาเกียจํานวนมาก เน่ืองจากเมืองนี้เคยตกอยูใตอํานาจ

ของหลายชาต ิเชน ออสเตรีย ฮังการ ีเยอรมัน จึงมชีื่อเรียกในภาษาอื่นๆ 

มากมาย อาท ิพอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวกัเกา) เพรสส

บูรก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  นําทานถายรูปกับปราสาทบราติสลาวา 

(Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปราสาทนี้เปนอาคารทรง

สี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล รมิฝงแมน้ําดานูบ 

สรางขึ้นตั้งแตสมยัศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหมเสยีหาย จากนั้นมี

การกอสรางเรื่อยมา และมกีารกอสรางใหมอีกครั้งในป 1956-1964 ซึ่ง

ทานสามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของเมอืงไดจากมุมของปราสาทแหง

นี ้ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู กรงุปราค เมอืงหลวงของสาธารณรฐั

เชค็ นครหลวงแหงอาณาจักรโบฮีเมยีที่โดงดังในอดีต ตั้งแตยุคสมัยของ

กษัตริยชารลสที ่4 ไดสรางใหปราคกลายเปนหนึ่งในนครที่สวยทีสุ่ดอีก



 
แหงหนึ่งของยุโรป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ผานชม

ทัศนียภาพสองขางทางจนถึงกรุงปราค เมืองหลวงแหงสาธารณรัฐเช็ค 

ปจจุบันเปนเมืองทองเที่ยวชื่อดังที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหนึ่งใน

กลุมยุโรปตะวันออก เปนเมืองที่นาตื่นตาตื่นใจ พรั่งพรอมไปดวยศิลปะ 

ดนตร ีการเตนรํา ภาพยนตรและละครเวท ีทั้งยังเปนอัญมณีแหง

สถาปตยกรรมยุโรปขนานแท เปนเมืองที่มีความสวยงามและโรแมนติก 

เปนเมืองที่รอดพนจากภยัสงครามในอดีตและไดรับการอนุรกัษไวเปนอยาง

ดี และไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 

1992   

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน   

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

วนัทีห่า   ปราค-คารโลววีารี ่(สาธารณรฐัเชค็)-คลัมบาช (เยอรมนั) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

  นําทานชมความสวยงามของกลุมปราสาทแหงกรุงปราค ทีต่ั้งอยูบนเนนิเขา

ริมฝงแมน้ําวลัตาวาอดีตที่ประทับ  ของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่

ทําการของคณะรัฐบาล  นําทานชมววิสวยบนเนนิเขาที่สามารถ   มองเห็น

ตัวเมืองปราคที่อยูคนละฝงแมน้ํา ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด 

ที่ทานจะ  เห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ อีกดวย นําทานเขาชมเขตของตวั

ปราสาท ซึ่งบริเวณเดยีวกันมมีหาวหิาร  เซนตวติสั ตั้งอยูในยานปราสาทปราค 

สรางในสมัยพระเจาชารลสที ่14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส    Matthias of 

Arras เปนที่เก็บมงกฎุเพชรซึ่งทําขึ้นในสมยัพระเจาชารลสที่ 4 กษัตริยผูสรางความเจรญิ

   สูงสุดจนทําใหเมืองปราค เปนการสรางแบบสถาปตยกรรมโกธิคทีไ่ด

ตกแตงประดับประดาไปดวยหัวสตัว  ประหลาดมากมายที่ทาํดวยหินตั้งอยูบน

หลังคาและปากทอรางน้ําฝน นอกจากนั้นมหาวิหารแหงน้ียังมีหอง  สําหรับ

สวดมนตเล็กที่อยูดานขางรอบๆ และสิ่งหนึ่งที่นาทึ่งของหองสวดมนตเล็กของ เซนต เวน

เซสลาส คือ  กําแพงฝาผนังที่ประดบัดวยพลอยและหินทีม่ีสีสันสดใสระรานตา  

นอกจากนีร้อบๆตวัปราสาทมีจุดที่นาสนใจ  อยูหลายแหงอยางเชนโบสถเซนต

จอรจ และถนนโกลเดนเลนซึ่งเปนหองแถวรานคาเล็กๆ ตั้งอยูเรียงราย ซึ่ง 

 ครั้งหน่ึงในอดีตหองแถวเหลานี้เคยใชเปนบานพักของทหารยามเฝาพระราชวัง 

ใหทานถายภาพของปราสาท  อันสวยงาม  พรอมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงาม

ของ สะพานชารลส ทีท่อดขามแมน้ําวลัตาวา สัญลกัษณที ่  สําคัญของปราคที่

สรางขึ้นในยุคของกษตัริยชารลสที ่4 ปจจุบนัเปนสถานที่ทีเ่หลาศลิปนตางๆ นําผลงาน

มา  แสดงและขายใหกับนกัทองเที่ยวและผูที่สนใจ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   

บาย นําทานเดินทางสูเมือง คารโลวี ่วารี ่Karlovy Vary (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงน้ําแรและสปา นาํทานชม



 

เมือง คารโลววีารี ่เมืองนี้ถูกคนพบโดยพระเจาชารลสที ่4 ในป 1522 

ในชวงปลายศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เปนที่รูจักและมชีื่อเสียงในเรื่องคุณสมบัติ

ของน้ําตามวารสารทางการแพทย ทําใหมีอาคารสปาเกดิขึ้นมากกวา 200 

แหงและนกัทองทองเที่ยวมากมายเขามาทาํการรักษาในบาน 

 สปาทองถิ่นเหลานี ้ น้าํแรสวนใหญถูกใชในการรักษาแบบดื่มกินอันเปน

สวนที่สําคัญมากที่สุดในการรักษาแบบสปา ใหทานเดินเลนชมเมืองชั่วครู

ไปบนถนนมิลคอลลอนเนดและถนนนิวลุกกาและถายรูปกับภายนอกของ

โบสถเซนตปเตอรแอนดพอลและโบสถเซนตแมรี ่

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ักในเขตเมอืงคลมบาช ประเทศเยอรมนั โรงแรม

ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา 

 

วนัทีห่ก   คลัมบาช-เวทิแทม อมั เมน-เวทิเทมเอาทเลต็-แฟรงคเฟรต (เยอรมนั) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเวทิเเทม อมั เมน Wertheim Am Men เมืองที่อยูทาง

ตะวันตกเฉียงใตของเยอรมนีในรัฐบาเดน-เวิทแทมเบริก มีประชากร

ประมาณเพียง 23,400 คน เปนจุดบรรจบกนัของแมน้ําเทาเบอร และแมน้ํา

เมน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาแบ

รนดเนมตางๆ จาก เวทิแทม วลิเลจ เอาทเลต็ Wertheim Village Outlet ที่

ตางนําสินคามาลดราคาในชวงฤดูกาลตางๆ ไดแก Armani, Asics, Bally, 

Boss, Calvin Klein, Coach, Diesel, DKNY, Escada, Furla, Fossil, 

Guess, L’Occitane, Lacoste, Levi’s, Longchamp เปนตน (เพือ่ความ

สะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั) 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู แฟรงคเฟรต Frankfurt เมืองใหญที่สุด

ของรัฐเฮสสและใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศเยอรมน ีตั้งอยูริมฝงแมน้ํา

ไมน และยังเปนทีต่ั้งของตลาดหลักทรัพยแฟรงคเฟรตและธนาคารกลาง

ยุโรป และยังเปนเมืองที่ร่ํารวยที่สดุในกลุมสหภาพยุโรป (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  นําทานชม นครแฟรงคเฟรต เมืองใหญที่สุดของ

รัฐเฮสสและใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศเยอรมน ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมน 

และยังเปนที่ตั้งของตลาดหลกัทรัพยแฟรงคเฟรตและธนาคารกลางยุโรป 

และยังเปนเมืองที่ร่ํารวยที่สุดในกลุมสหภาพยุโรป  

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน   

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 



 
วนัทีเ่จด็  แฟรงคเฟรต-ไฮเดลเบริก-แฟรงคเฟรต-สนามบนิ  

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม    

 นําทานเดินทางสู เมอืงไฮเดลเบริก Heidelberg (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยูในรัฐบาเดน-เวิรทเทมแบรก ทางตะวันตกเฉียงใตของ

ประเทศเยอรมัน ถือเปนเมืองที่เกาแก เมืองทางประวตัิศาสตรของไทยเมือง

หนึ่ง นําทานชม เมอืงไฮเดลแบรก หรอื ไฮเดลเบริก ซึง่เปนเมืองที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสตูิ 

และอลัเบิรต ไอสไตน เคยมาเดินบนเสนทางนักปราชญของเมืองนีแ้ลวและ

เปนเมืองมรดกโลกองคการยูเนสโก เน่ืองจากมีแหลงทองเที่ยวมากมาย และ

เปนเมืองที่ขึ้นชื่อในเรือ่งของความสวยงาม ความสงา ความสงบรมรื่น ซึ่ง

ที่นี่มหาวิทยาลัยไฮเดลแบรกยังเปนมหาวิทยาลยัเกาแกสุดของเยอรมันอีก

ดวย  นําทานขึ้นรถรางไฟฟาเพื่อขึ้นสูเนินเขา นําทานเขาชม ปราสาทไฮเด

ลเบริก Heidelberg Castle ที่ตั้งอยูบนรมิฝงแมน้ําเนคคาร แตเดิมจะเปน

ปอมปราการ มากอนแตภายหลังมาเปลี่ยนเปนที่อยูอาศัย สวนปราสาทแหง

นี้ถูกนํามาจากหลายทีด่วยกัน สําหรับสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาทแหงน้ี 

คือ เสาแกรนิตแบบโรมัน ซึ่งนํามาจากพระราชวังหลวงของพระเจาชารล

เลอมารน  ปราสาทแหงนี้ถูกสรางตอเตมิเรื่อยมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 14 

จนกระทั่งถึงสงคราม 30 ป ดังน้ันจึงทําใหเราพบรูปแบบของสถาปตยกรรม

หลากหลาย ณ ปราสาทแหงน้ี ไมวาจะเปนโกธิค เรอเนอซองสหรอืบาร็อค 

และชมถังไวนที่มีอายุเกาแกที่สุดในโลกอาย ุ100 กวาป จากนั้นนาํทาน

ถายรูปบนสะพานเกาแกของเมืองไฮเดลเบิรก ซึ่งจากจุดนี้จะมองเห็น

ปราสาทไฮเดลเบิรกตัง้เดนตระหงานเปนสัญลักษณของเมือง   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

บาย นําทานเดินทางกลับสูเมืองแฟรงคเฟรตอีกครั้ง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) นําทานชม จตัรุสักลางเมอืงโรเมอร อันงามสงา มีบานไมทรง

เยอรมัน ที่ไดสรางจําลองมาจากของเกา โดยรกัษารูปแบบสถาปตยกรรม

โบราณอันสวยงาม ไวไดอยางดีเยี่ยม นําทานชมภายนอกของมหาวิหาร

โดมแหงแฟรงคเฟรต ที่ไดรับการบรูณะขึ้นมาหลังไดรับผลกระทบอยาง

หนักในชวงสงครามโลกครั้งที ่2  ใหทานเดนิเลนและชอปปงยานจัตุรัส

โรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่ไดรบัการ

กอสรางขึ้นในป 1405 ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุสั จุด

ทองเที่ยวที่นาสนใจทีสุ่ดจุดหนึ่งในแฟรงกเฟรต มีอาคาร 9 อาคาร ซึ่งได

รับมาจากครอบครัวพอคาครอบครวัหน่ึง โดยอาคารตรงกลางกลายเปน 

City Hall และถกูเชื่อมกับอาคารรอบๆ สถานที่แหงนี้เปนที่ตั้งของรัฐบาล

ทองถิ่นมามากกวา 600 ป โดยทัง้ภายนอกและภายในมกีารตกแตงดวย



 
สไตลโกธิคสมัยใหม ซึ่งมีความสวยงามเปนอยางมาก พบกับอาคารกึ่งไมซุง

อันงดงามแบบฟาคแวรกเฮาสที่เรียกวา “ออสไซเลอ”ที่ไดรับการกอสราง

ขึ้นมาใหมโดยสามารถรกัษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถกูทําลาย

หมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไดทกุรายละเอียด จากนั้นนําทาน

ถายภาพความสวยงามของน้ําพุแหงความยตุิธรรม 

Gerechtigkeitsbrunnen ที่ตั้งเดนเปนตระหงานอยูกลางลาน ผานชมโบสถ

เซนตพอลและวิหารใหญประจําเมือง อิสระใหทานชอปปงสินคา

หลากหลายบริเวณถนนสายชอปปงยานถนนซายล Zeil ถนนสายชอปปงที่

ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เตม็ไปดวยรานจําหนายสินคาแบรนดเนมชื่อ

ดังเรียงรายอยมูากมายไมวาจะเปน Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, 

Giorgio Armani เปนตน และเลือกซื้อสินคาตางๆ ทั้งขนม ช็อคโกแล็ตและ

สินคาที่ระลึกตามอัธยาศัย 

16.30 น. สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูสนามบินแฟรงคเฟรต 

20.40 น.  นาํทานออกเดนิทางสูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่

TG923 
  

วนัทีแ่ปด  สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ 

12.30 น.  เดนิทางถงึทาอากาศยานสวุรรณภมู ิจ.สมทรุปราการ  โดยสวสัดภิาพ

..  

**กรณทีีบ่างทานเดนิทางมาจากตางประเทศหรอืตางจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตละ กาํหนดการเดนิทางอกีครัง้กอนทาํการจองตัว๋

โดยสารสวนตวัของทาน เนือ่งจากรายการทวัรเปน รายการซรีีแ่ละไดมกีาร

ดาํเนนิการไวลวงหนาหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอย** 

 

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

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

 
 

รายการทวัรอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอืน่ๆ ที่ไมคาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร  ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนของคณะเปนสาํคญั 

 
 
 
 



 
 
 
 

อตัราคาเดนิทาง  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-ออสเตรยี 8 วนั / TG) 
23-30 ก.ย.61 

11-18 พ.ย. / 25 

พ.ย.-2 ธ.ค. / 2-9 

ธ.ค.61 

ราคาผูใหญ ทานละ 53,900 50,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 

51,900 48,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 

ทาน (เสริมเตียง) 

49,900 46,900 

พักเดี่ยวเพิ่ม ทานละ 6,900 5,900 

ทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลว มาเดินทาง

กับคณะ ทานละ 

28,900 25,900 

 

**ไมรวมคาบริการดานวซีาและคาบริการทานละ 2,900 บาท //  

คาทิปคนขบัและคาทิปหวัหนาทวัร ทานละ 1,800 บาท  ชาํระพรอม

คาทวัรกอนเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคาภาษนี้าํมนั ในกรณทีี่สายการบนิ

มีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอนญุาตใหเดก็อายตุ่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมเีตียง

เสรมิ *** 
  
 

หมายเหต ุ
 อตัราคาเดนิทางนีต้องมจีาํนวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจาํนวนไมต่าํกวา 25 ทาน  

และจะตองชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรทนัท ี
 อตัราคาเดนิทางและตัว๋โดยสารนีเ้ปนอตัราราคาพเิศษ  ดงันัน้หากมกีารออกตัว๋

โดยสารแลวไมสามารถขอ 
รฟีนดหรอืคนืเงนิไดทุกกรณ ี



 
 กรณทีานทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรวมเดนิทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทาง

บรษิัททวัร  กรณุาแจงลวงหนาเนือ่งจากมกีารเกี่ยวของกบัการยื่นวซีา ซึง่ผู
เดนิทางไมสามารถยืน่วีซาพรอมคณะได  

 การดาํเนนิการขอวซีาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จงึขอความ
รวมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื่นขอวซีาใหครบถวนและสมบรูณ ทัง้นี้
เพือ่เปนผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวซีา 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // แฟรงค

เฟรต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหนึ่งหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ,  คาอาหารและเครื่องดื่ม, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายตุ่ํากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (กรมธรรพเปนไปตาม

เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลงิและคาประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 
ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่23  พ.ค. 2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออตัรา
การผกผันคาน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของ สาย
 การบิน   

 

อตัรานีไ้มรวมบรกิาร 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดนิทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ

ทาน) 
 คาธรรมเนยีมการทําหนังสือเดินทาง 

 คาธรรมเนยีมวซีาเชงเกนและคาบรกิารดานการนัดหมายและเอกสาร ทานละ 2,900 
บาท โดยชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง 

 คาทิปพนักงานขับรถและทปิหัวหนาทัวรที่เดินทางไป-กลับพรอมคณะ ทานละ 1,800 
บาท โดยชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนคณะออกเดินทาง 

 คาทิปพนักงานยกกระเปาทุกแหง ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทาน
ดวยตวัทานเอง หรือหากตองการการบรกิารยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่
โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่สั่งเพ่ิม
เองคาโทรศัพท คาซกัรีดฯลฯ 

 คาอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาบรกิารอืน่ๆ เพิ่มเติมที่เกีย่วกับ

วีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร) 
 คาทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขาประเทศของคนตางชาต ิหรือ คนตางดาว 
 คาประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุรายแรงใน

ตางประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเตมิได 

 
การชาํระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน 
สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร สวนที่เหลือจะขอเก็บ

ทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงินมัดจําคาตัว๋โดยสารของทานนั้นๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 15 วันทาํการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทวัร
ทั้งหมด 

 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตั ิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 

20,000.- บาท และคาวีซาตามทีส่ถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคาทวัรทั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตกุารณทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทีผู่เดินทางกําลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณตางๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทาง
ตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืน
เงินได  

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและชดเชยคาเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ
จลาจลตางๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทําใหไมสามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการ
เดินทางของรายการทวัร  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ ความ



 
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบรษิัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่สถานทตูงดออกวซีา อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขาเมืองใหกบัชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พาํนักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระ
ของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ซึ่งจะรบัผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ลาชาหรือยกเลกิเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ทีต่องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปา
อาจจะถกูกําหนดใหต่าํกวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรบัผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และ
สถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหรี ่ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ทีต่อง

ไดรับการดแูลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอาย ุมีโรคประจําตวั ไมสะดวก
ในการเดินทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน 
หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานทีเ่ขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิได
แจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชม
สถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แตหากมกีารลาชา หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมี

การคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  
o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยดุของชาว

ยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 
 
 

ขอมลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี

หองพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอาจจะไดเปน 1 เตยีงใหญกบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทาน  



 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่าํ  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก

และหองพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมือง

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ

เปนหองที่มีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแต

ละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารในการขอวซีา  (โดยยืน่ขอวซีาทีส่ถานทูต
เยอรมนั) 

ใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวม 15 วนั 
-    ผูยืน่คาํรองขอวซีาทุกทาน จะตองมาแสดงตวัดวยตวัทานเองเพือ่ ถายรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยยืน่วซีาของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะตองมกีารนดัหมายไวลวงหนา และไมสามารถยนืยนัได

หากไมมกีารทาํนดัหมายไวกอน (วนัและเวลานดัหมายเปนไปตามกฎและ

เงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกขอมลูในแบบฟอรมใหครบถวนสมบรูณเพือ่ทาํการนดัหมายการยืน่

วซีา 

-    ในวนัยืน่วซีาหากผูสมคัรไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนําเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคาใชจายในการถายเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถายรปูเพิม่เติมใดๆ ผูสมคัรจะตองเปนผูชาํระคาใชจาย

นัน้ๆ ดวยตนเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกวา 6 เดอืน  

***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยืน่วซีา*** 
1. สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทตูพิจารณาวซีา  

2. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีา

ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยูเทาน้ัน 

3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ กรณผีูเดินทางทานใดมีการใชหนังสือเดินทางเดนิทางระหวางกรุปยื่นวซีา ผู

เดินทางตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ    ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน 



 
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรบัวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปลีย่นหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรยีมเลมเกาใหดวยเนื่องจาก

ประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคาํรองขอวซีา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับริษัททวัร 

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 

o รปูถายสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร 

จาํนวน 2 รปู เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาด
ผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนส
ชนิดสีหรือบิก๊อายส ** 

 
o สาํเนาทะเบยีนบาน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณเีปนเดก็ อายตุ่าํกวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายุไมเกิน 20 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทตู

ขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

 

o หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถตดิตอไดทัง้เบอรทีท่าํงาน, เบอรบานและเบอรมอืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณทีานทีส่มรสแลว  
o สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีานทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีานทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o สาํเนาใบหยา กรณทีานทีห่ยาแลว  

 
o หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบงชี้การมอีาชพีและมรีายไดของผู

เดนิทาง 
- กรณลีูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมรีายละเอียดการเขาทาํงาน, อตัราเงินเดือน, ตําแหนงงาน 
เปนตน และมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานใหชดัเจนหรอืพกัรอนให
ชดัเจนดวย  และหนงัสอืรบัรองการทาํงานตองออกมาเกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วี
ซา 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใชหนังสือรับรองการทาํงานเปนภาษาองักฤษเทานั้น 
(ตัวจริง) โดยระบตุําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปทีเ่ริ่มทํางานกบั
หนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุนัลาและ สาํเนา
บตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุและหนงัสอืรบัรองการทาํงานตองออกมาเกนิ 1 เดอืน
นบัจากวนัยืน่วซีา 



 
- กรณเีปนเจาของกจิการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สาํเนากรมพฒันาธุรกิจ

การคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํา
กวา 3 เดือน พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณทีานทีเ่ปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี 

พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม 

แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยากนั โดยมิไดจดทะเบยีน     

- กรณทีานทีว่างงาน ไมมรีายได จะตองมผีูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดง
หลักฐานการทํางานและหลกัฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผู
เดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชดิ หรือ
ญาติใกลชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง 
ทานอาจถกูปฏิเสธการยื่นคํารองขอวซีานี้)   

- กรณเีปนเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปนนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เปน 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจาํตัวนกัเรยีนหรือสําเนาบัตร
นักเรียน กรณีเปนเดก็เล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- หนงัสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และสาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออม
ทรพัยสวนตวัแสดงชือ่เจาของบญัช ีอพัเดทไมเกิน 15 วนันบัจากวันยื่นวซีา 
ถายสาํเนายอนหลงั 6 เดอืนพรอมสาํเนาหนาบัญชหีนาแรกทีม่ชีือ่เจาของ
บญัช ี

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดอืนหายไป ขอใหออกเปน statement 

จากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมต่ํากวา 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวซีา หากใช statement แลวยังคงไมมกีารเคลือ่นไหวทุกเดือน 
ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลกัษณอักษรชีแ้จงเปนภาษาอังกฤษ ตาม
ความเปนจริง อาท ิไมมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะ
เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตละบุคคล เปนตน  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรณุาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของ
เลมเกาทีต่อ พรอมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ดวย อาทิ เชน บัญชีเงนิฝากประจํา เปนตน 

- กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 
ฉบับและตองทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวพรอมระบุ
ความสัมพันธชีแ้จงตอสถานทูตดวย อยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา 
จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตวัประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลว
ก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองขอหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชีแ้จงเพื่อรับรองการเงินพรอมระบชุื่อและ
ความสัมพันธชีแ้จงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 



 
*** สถานทตูไมรบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเหน็วามี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอนเมือ่
กลบัสูภมูลิาํเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่าํกวา 20 ป (กรณไีมไดเดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยาราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตองมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตองมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 

- หากเดก็ไมไดเดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกดัเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพ่ือรับรองแกบตุรดวย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา สถานทูตไมคืน
คาธรรมเนยีมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชาํระ
คาธรรมเนยีมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทตูมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสภุาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะสง
เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศจะ
ถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวซีา ทานตองแจงความจาํนง
แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณทีานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกาํหนดวนั



 
ยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทตูตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 

*** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวซีาอันเน่ืองมาจากหลกัฐาน
ในการขอยื่นวซีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทวัร
ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภยัของผูเดินทางเปนหลกั                   

 

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

 

 

 

กรอกขอมูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซีาเขายโุรป 
หากมรีายละเอียดใดๆ ทีไ่มเหมอืนกบัความเปนจรงิหรอืไมเหมอืนกบัตอนนาํ

เอกสารสงยืน่คาํรองขอวซีา ทางศนูยยืน่หรอืสถานทูตขออนญุาตเรยีกเกบ็

คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมลูในระบบออนไลน จดุละ 200 

บาท / ทาน 

กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาท ิเกษียณ / แมบาน / อาชพี

อิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศกึษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรยีบรอย 

 
 

 


