
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** การบนิไทย บินตรงสูกรงุมวินิค กลับทีแ่ฟรงคเฟรต  

ไมยอนเสนทาง ** 

เยอรมนั 8 วนั 5 คนื 

ชมจตัรุสัเมอืงมิวนิค และบรรยากาศทีง่ดงามของ 

เมอืงฟสุเซนและโอเบอรามาเกา 

เขาชม 2 ปราสาทดัง ปราสาทเทพนยิายนอยชวานสไตน

และปราสาทไฮเดลบริก 

ชมเมอืงมรดกโลกแบมเบริก และเมอืงนารกัอยางคอคแฮม

และเมอืงเทรยีร 

ลองเรอืแมน้าํไรนที่เมอืงบอปพารดและเซนตกอร 

พรอมชอปปง McArthurGlen Roermond Outlet 
     

 Best of Germany 8 days 



 
 บริษัทฯ นําทานสมัผัสกับเสนทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมันและ

ออสเตรีย นําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ทีง่ดงามดังนี ้
 

มวินคิ นครหลวงแหงแควนบาวาเรีย ศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ 

และมีอารตแกลเลอรี่ดทีี่สุดดวย 

โฮเฮนชวานเกา  เมืองที่ตั้งอยูในเขตแควนบาวาเรียตอนใตของประเทศเยอรมน ีติด

กับชายแดนประเทศออสเตรีย เปนเมือง เกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดโิรมัน และเปน

ที่ตั้งของปราสาทของกษัตริยบาวาเรยีและยงัแวดลอมไปดวย ทะเลสาบนอย

ใหญ ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน” ซึง่อยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชา

ของกษัตริยลุด วิคที่ 2 และยังเปน ปราสาทตนแบบทีว่อลทดีสนียไดนํามา

สรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและเปน สัญลักษณของบริษัทดิสนีย 

ฟสุเซน  เมืองที่มีอายุมากกวา 700 ป และเปนเมืองสดุทายบนถนนสายโรแมนติก ที่

เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน 

นเูรมเบริก  อีกหน่ึงเมืองสวยนารกัๆ ของเยอรมัน เมืองโบราณท่ีมีอายกุวา 900 ป ซึ่งถูก

ทิ้งระเบิดอยางหนักในป 1945 จากสัมพันธมติรแตปจจุบันไดทําการบูรณะ

ขึ้นมาใหมใหงดงามดงัเดิม  

แบมเบริก  เมืองทองเที่ยวที่มชีื่อเสียงมากที่สดุในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ดวยเปนเมือง

แหงศูนยรวมทางประวัติศาสตรที่มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมและ

มรดกทางวฒันธรรมทีไ่ดรับการเก็บรักษาไวเปนอยางดี จนทําใหทีน่ี่ไดรับ

การขึ้นทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลก โดยองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.

1993  

ไฮเดลเบริก  ตั้งอยูในรัฐบาเดน-เวิรทเทมแบรก ทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

เยอรมัน ถือเปนเมืองทีเ่กาแก เมืองทางประวตัิศาสตรของไทยเมืองหนึ่ง 

เทรยีร  เมืองที่เกาแกที่สุดในประเทศเยอรมนี โดยตั้งอยูในหุบเขาเที่ปกคลมุไปดวย

ไรองุนบนฝงแมน้ําโมเซลเลอ ในเขตรัฐไรนแลนด-พาลาทิเนต ตอมา

กลายเปนเมืองศูนยกลางการคาที่ยิ่งใหญมากแหงหนึ่งของประเทศเยอรมน ี

มอนเชาว  เมืองทองเที่ยวเลก็ๆ ทีม่ีความสําคัญทางประวัติศาสตรอยางมากเมอืงหนึ่ง

ของประเทศเยอรมัน มีถนนใจกลางเมืองทีท่อดยาวเรียงรายไปดวยบานครึ่ง

ไมที่มีแมน้ํารูรไหลผานดานหลัง โดยบานครึ่งไมเหลานี้ถกูเก็บรักษาไวเปน

อยางดีมาจนถึงปจจุบนั 

โคโลญจ เปนเมืองเมืองที่เกาแกที่ตั้งมาตั้งแตสมยัโรมนั และยังเปนเมืองหลวงเกาของ

เยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตกอนการรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวนัออก คน

ไทยเราจะรูจกัเมืองน้ีตามชื่อของน้ําหอม โอ เดอร โคโลญจน และยังเปน

แหลงผลิตน้ําหอมดงักลาวมาตั้งแตเกือบ300ป เลข 4711 



 
คอคเฮม  เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแหงหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรนแลนด ฟาลซ 

ประเทศเยอรมนี พื้นทีส่วนใหญเปนแมน้ําและเทือกเขานอยใหญสลับ

สับเปลี่ยนกัน เปนเสนหอันโรแมนตกิแกผูมาเยือน 

บอปพารดและเซนตกอร  เมืองที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไรน แมน้ําสายสําคัญของประเทศ ไหล

ผานเมืองตางๆ และชมทัศนียภาพอันงดงามของบานเรือและแหลงปลูกไวน

ที่สําคัญของเยอรมัน ี

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-โอเบอรามาเกา-โฮเฮนชวานเกา-ฟสุเซน  

00.50 น. นาํทานออกเดนิทางบนิตรงสู กรงุมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ

ไทย  

เทีย่วบนิที ่ TG-924 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินครมวินคิ ประเทศเยอรมนั นําทานผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสมัภาระ จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัว

เมอืงมวินคิ นครหลวงแหงแควนบาวาเรยี ตัง้อยูทางตอนใตของประเทศ

เยอรมนรีมิฝงแมน้ําอซิาร เปนศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

การเงิน การธนาคาร และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของเยอรมนั มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ 

และมีอารตแกลเลอรี่ดทีี่สุดดวย นําทานเดินทางสูเมอืงโอเบอรามาเกา 

Oberammergau (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ ที่มี

ชื่อเสียงเมืองหนึ่งในแถบแควนบาวาเรีย ตั้งอยูบนฝงแมน้ําแอมเมอร และ



 
เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานการแกะสลกัไมอีกดวย รวมถึงภาพเขยีนสีบน

ผนังบานเรือนสวยงามที่มีความคลาสสิคแบบเยอรมันบาวาเรียแทๆ โดย

บานเรือนตางๆ เหลานี้ถูกสรางมาราวกวา 300 ป รอบๆ บานจะวาดเปนรูปสี

น้ํามันเรื่องราวในเทพนิยายเทพยาดาฟาดินที่งดงามมีเสนห มีเวลาใหทาน

เดินเลนถายรูปกับบานเรือนสวยงามตางๆ และเลือกซื้อสินคาทีร่ะลึก  

จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมอืงโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau 

เมืองที่ตั้งอยูในเขตแควนบาวาเรยีตอนใตของประเทศเยอรมนี ตดิกับ

ชายแดนประเทศออสเตรีย เปนเมืองเกามาตัง้แตครั้งจักรวรรดโิรมนั และ

เปนที่ตั้งของปราสาทของกษัตริยบาวาเรยีและยังแวดลอมไปดวยทะเลสาบ

นอยใหญ (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเขาชม “ปราสาทนอยชวานสไตน” ซึ่งอยูบนเนินเขาสูงทีส่รางจาก

บัญชาของกษัตริยลุดวิคที่ 2 ทีต่องการสรางปราสาทตามเทพนิยายของริ

ชารด วากเนอร ศลิปนคนโปรดของพระองค นําทานชมววิสวยจาก

สะพานแมรี ่จุดทีถ่ายรูปกับปราสาทนี้ไดดีทีสุ่ด ดั่งรูปโปสเตอร โปสการด

ตางๆ ซึ่งความงามนี้ยงัทําใหปราสาทแหงน้ีเปนปราสาทตนแบบทีว่อลท

ดีสนียไดนํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและเปนสัญลักษณ

ของบริษัทดิสนยีดวย  (การเดนิทางไปสูปราสาทบรกิารดวยรถชทัเทิล้บสั 

หากรถปดใหบรกิารดวยกรณใีดๆ จะตองใชการเดนิเทาแทน หรอืนัง่รถมา

ซึง่บรกิารรถมาไมรวมอยูในคาบรกิาร หากโดยสารขึน้ ลงชาํระเพิม่

ทานละประมาณ 10 ยโูร)  สมควรแกเวลานาํทานเดินทางสู เมอืงฟสุเซน 

Fussen นําทานเดินเที่ยวชม เมอืงฟสุเซน เมอืงที่มีอายุมากกวา 700 ป และ

เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนตกิ ที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแต

ยุคโรมันซึ่งใชเมืองฟุสเซนน้ีเปนจุดแวะพกัขนถายสินคา และซื้อขายเกลือ

มาแตโบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซนยังเปนเมืองที่มีความนารัก และตกแตง

ไปดวยสีสันท่ีสวยงามของบานเรือนดวยเอกลักษณเฉพาะตวั ซึ่งปจจุบันเต็ม

ไปดวยรานอาหาร โรงแรมที่พกั และรานคาที่ตกแตงอยางมีสไตล ใหทาน

เดินเลนถายรูปชั่วครู 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน   

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 
วนัทีส่าม  ฟสุเซน-มวินคิ-แบมเบริก 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

 นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิคอีกครั้ง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

นําทานชมบริเวณหองจดัแสดงหรอืเฉพาะบรเิวณโชวรมู BMW โชวรมูแหง

ใหมลาสดุของ BMW ยนตรกรรมทีโ่ดงดงัของบาวาเรยี ใหเวลาทานเดิน



 
ชมรถบีเอ็มรุนใหมๆ พรอมเลือกซื้อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมินิคเูปอร  

ผานชมสนามกีฬาอารนีา อลิอันซ โอลิมปคทาวเวอร เปนตน จากนั้นนํา

ทานชมนครมวินคิ ซึ่งมหานครแหงน้ี กอตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศ

รื่นรมย เตม็ไปดวยอาคารเกาแกสวยงามจากยุคสมยัอันรุงเรอืง ไมวาแบบ

เรอเนซองสคลาสสิคหรือแบบสมยัใหม และเปนแหลงรวมหางสรรพสินคา

อันทันสมัยมากมาย นําทานสูบริเวณ จตัรุสัมาเรยีน ยานใจกลางเมืองเกา

ของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่นาชมมากมาย อาท ิMariensaule รูปปนพระแมมารีทองคํา

บนเสาสูง ศาลาวาการเมืองใหม ที่มีจุดเดนอยูที่หอนาฬิกาที่เรยีกวา 

Glockenspiel มีระฆังและตุกตาซึ่งจะออกมาเตนระบํา ใหชมกันในเวลา 11 โมง

เชาในหนาหนาว และเพ่ิมรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหนารอน และมี

โบสถแมพระที่งดงามที่มีโดมเปนรูปทรงหัวหอมคูเปนสัญลักษณ อีกทั้ง

บริเวณยานนี้ยังมรีานจําหนายสินคาแบรนดเนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   

บาย นําทานออกเดินทางสู เมอืงเนนิรแบรก หรอืนเูรมเบริก (ใชเวลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นําทานชม เมอืงนเูรมเบริก อกีหนึ่งเมืองสวยนารกัๆ 

ของเยอรมัน นําทานเดินเลนในเมืองเกาที่มสีถาปตยกรรมที่สวยงาม เดินชม

เมืองโบราณที่มีอายกุวา 900 ป ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอยางหนักในป 1945 จาก

สัมพันธมิตรแตปจจุบนัไดทําการบูรณะขึ้นมาใหมใหงดงามดังเดมิ ใหทาน

ถายรูปเปนที่ระลกึกับบริเวณดานหนาของโบสถเซนตลอรเรนซ พรอมเดนิ

เลนชมเมืองจนกระทั่งถึงบริเวณจัตรุัสกลางใจเมืองซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ

ประจําเมือง ถือเปนตลาดนัดที่ใหญที่สุดในประเทศเยอรมนี ดานตะวันออก

ของตลาดมีโบสถพระแมมาเรยี จดุเดนคือนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่วของ

โบสถพระแมมาเรีย จากนั้นอิสระใหทาน ถายภาพความงดงามของนํ้าพุเชิน

เนอรบรุนเนน  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมอืงแบมเบริก 

Bamberg เมืองทองเที่ยวที่มชีื่อเสียงมากทีสุ่ดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ดวย

เปนเมืองแหงศูนยรวมทางประวัติศาสตรที่มคีวามโดดเดนทางดาน

สถาปตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับการเก็บรักษาไวเปนอยางดี 

จนทําใหที่นี่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลก โดยองคการ

ยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1993 แบมเบิรกจึงกลายเปนศูนยกลางของการทองเที่ยว

ที่ไดรับความนิยมมากเปนอันดับตนๆ ในประเทศเยอรมนี (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

วนัทีส่ี ่  แบมเบริก-โรเธนเบริก-ไฮเดลเบริก 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   



 

 นําทานชมเมืองเกาของแบมเบริก Bamberg อาทิ ศาลากลาง ตั้งอยูกลาง

เมืองแบมเบิรกบนสะพาน Obere Brücke สรางคลอมแมน้ําเร็กนทิซ ซึ่ง

ปจจุบันที่นี่ไดถกูเปลีย่นใหเปนพิพิธภัณฑ Sammlung Ludwig Collection 

Bamberg  ซึ่งเปนพิพิธภัณฑเครื่องกระเบื้อง หรือมหาวิหารแบมแบรก

เซนตปเตอรและเซนตจอรจ หนึ่งในสิ่งกอสรางที่มีชื่อมากที่สุดของเมือง ซึ่ง

กอตั้งโดยจักรพรรดิเฮนรี่ที่สองโดยสถาปตยกรรมแบบ 

 โรมานเนสกตอนปลายและศิลปะแบบโกธิค โดยภายในประกอบไปดวยหอ

ทั้งสองดานของตวัตกึจํานวน 4 หอ นอกจากนั้นขางๆ ตัววิหารยังเปนที่ตั้ง

ของโบสถพิพิธภัณฑจดัแสดงของมคีาทางศาสนา จากนั้นนําทานเดินทางสู

เมอืงโรเธนเบริก ออบ เดยีร เทาเบอร Rothenburg Ob Der Tauber เมือง

เล็กๆ ที่มีอาคารบานเรอืนรวมไปถึงรานคาตางๆ ตกแตงไดอยางนารัก มี

ความคลาสสิค เปนเมอืงทีไ่ดรับการอนุรักษอาคารในสมัยยุโรปยคุกลางไว

เปนอยางดี มกีําแพงเมืองและปอมปราการหอคอยลอมรอบ ทําให

บรรยากาศดูยอนยุคคลาสสิค นําทานเดินเลนชมเมืองเมืองโรเธนเบิรก ที่ได

ชื่อวาเปนเมืองแหงปอมปราการ ที่ยอนยุคการสรางเมืองไปในศตวรรษที่ 13 

ปจจุบันนี้ก็ยังคงสภาพเดิมเอาไวไดภายในกาํแพงเมืองโบราณที่แข็งแกรง

ทานจะชื่นชมกับบรรยากาศของบานเรือนและศาสนสถานที่ไดรับการ

อนุรักษไวเปนอยางด ีเชน วิหารเซนตจาคอ็บ, จตัุรัสมารคพลาซและถนนช

อปปงคลอสเตอรกาส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   

บาย นําทานเดินทางสู เมอืงไฮเดลเบริก Heidelberg (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชั่วโมง) ตั้งอยูในรัฐบาเดน-เวิรทเทมแบรก ทางตะวันตกเฉียงใตของ

ประเทศเยอรมัน ถือเปนเมืองที่เกาแก เมืองทางประวตัิศาสตรของไทยเมือง

หนึ่ง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นําทานชม เมอืงไฮเดลแบรก 

หรอื ไฮเดลเบริก ซึ่งเปนเมืองทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานนัทมหิดล 

รัชกาลที่ 8 ทรงประสตูิ และอลัเบิรต ไอสไตน เคยมาเดินบนเสนทาง

นักปราชญของเมืองนีแ้ลวและเปนเมืองมรดกโลกองคการยูเนสโก 

เน่ืองจากมีแหลงทองเที่ยวมากมาย และเปนเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความ

สวยงาม ความสงา ความสงบรมรื่น ซึ่งที่น่ีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบรกยังเปน

มหาวิทยาลัยเกาแกสดุของเยอรมันอกีดวย  นําทานขึ้นรถรางไฟฟาเพื่อขึ้น

สูเนินเขา นําทานเขาชม ปราสาทไฮเดลเบริก Heidelberg Castle ที่ตั้งอยู

บนริมฝงแมน้ําเนคคาร แตเดิมจะเปนปอมปราการ มากอนแตภายหลังมา

เปลี่ยนเปนที่อยูอาศยั สวนปราสาทแหงน้ีถกูนํามาจากหลายที่ดวยกัน 

สําหรับสวนที่เกาแกทีสุ่ดของปราสาทแหงน้ี คือ เสาแกรนิตแบบโรมัน ซึ่ง

นํามาจากพระราชวังหลวงของพระเจาชารลเลอมารน  ปราสาทแหงนี้ถูก



 
สรางตอเติมเรื่อยมาตัง้แตคริสตศตวรรษที ่14 จนกระทั่งถึงสงคราม 30 ป 

ดังนั้นจึงทําใหเราพบรูปแบบของสถาปตยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาท

แหงน้ี ไมวาจะเปนโกธิค เรอเนอซองสหรือบาร็อค และชมถังไวนที่มีอายุ

เกาแกที่สุดในโลกอายุ 100 กวาป จากนั้นนําทานถายรูปบนสะพานเกาแก

ของเมืองไฮเดลเบิรก ซึ่งจากจดุนี้จะมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิรกตั้งเดน

ตระหงานเปนสัญลกัษณของเมือง   

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน   

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

วนัทีห่า   ไฮเดลเบริก-เทรยีร-มอนเชา-มาสทรชิท 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมอืงเทรยีร Trier (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เมืองที่เกาแกที่สุดในประเทศเยอรมน ีกอตั้งขึ้นเมื่อ 16 ปกอนคริสตกาล 

โดยตั้งอยูในหุบเขาเทีป่กคลมุไปดวยไรองุนบนฝงแมน้ําโมเซลเลอ ในเขต

รัฐไรนแลนด-พาลาทิเนต และเมืองเทรียรนี้เปนเมืองอาณานิคมของโรมัน

ตั้งแตคริสตศตวรรษที ่1 และในศตวรรษถัดมาก็กลายเปนเมืองศูนยกลาง

การคาที่ยิ่งใหญมากแหงหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในชวง ปลาย

คริสตศตวรรษที ่3 เมืองเทรียรไดกลายเปนที่รูจักกันในชื่อ โรมทีส่อง 

เน่ืองจากจํานวนและคณุภาพของโบราณสถานที่ปรากฏอยูเปนขอพิสูจนที่

โดดเดนของอารยธรรมโรมัน ตอมาองคการยูเนสโกไดบรรจรุายชือ่เมืองเท

รียรเปนมรดกโลกในปค.ศ.1986 นําถายรปูกับพอรทา นกีรา Porta Nigra 

ประตูเมืองโรมันโบราณขนาดใหญที่ไดรับการยอมรับวามีขนาดใหญที่สุด

ในทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป สรางดวยหินทรายสีเทาในชวงป ค.ศ.

186-200 แลวนําชมมหาวิหารเทรยีร Trier Cathedral หนึ่งในมหาวิหารที่

เกาแกที่สดุแหงหนึ่งในเยอรมนีและเปนมหาวิหารของนกิายโรมันคาทอลกิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   

บาย นําทานเดินทางสูเมอืงมอนเชาว Monchau เมืองทองเที่ยวเล็กๆ ทีม่ี

ความสําคัญทางประวตัิศาสตรอยางมากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมัน 

เสนหของเมืองนั้นอยูในบริเวณใจกลางเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ 

ซึ่งเรียงรายไปดวยบานครึ่งไมที่มีแมน้ํารรูไหลผานดานหลัง โดยบานครึ่ง

ไมเหลานี้ถูกเก็บรกัษาไวเปนอยางดีมาจนถึงปจจุบัน (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหเวลาทานไดเดินเลนชมเมืองสวยงามและเก็บ

ภาพถายเปนที่ระลกึ จากนั้นนําทานเดินทางสูเมอืงมาสทรชิท Maastricht 

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางวาเปนเมืองแหง

ประวตัิศาสตรที่มีความเกาแกมากแหงหนึ่งของประเทศเนเธอรแลนดโดย



 
ตัวเมืองนั้นตั้งอยูบนฝงแมน้ํามิวส เปนเมืองหลวงของจังหวดัลมิเบิรกซึ่ง

ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศ เมืองมาสทรชิท เปนทีรู่จกัในเรื่อง

ของจัตุรัสกลางเมืองทีง่ดงามรวมไปถึงถนนสายโรแมนตกิและสิ่งปลูกสราง

ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรแนนอนวาสถานที่ทองเที่ยวแรกที่

นักทองเที่ยวตองไมพลาดการไปเยือนคือการไปเยือนจัตรุัสซึ่งตั้งอยู

บริเวณใจกลางเมืองจตัุรัสวริจโทฟ จตัุรัสทีม่ีขนาดใหญสุดในเมือง 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน   

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

วนัทีห่ก   มาสทรชิท-โรมอนดเอาทเลต็-โคโลญจ-โกเบลนซ 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมอืงโรมอนด Roermond (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 

นาท)ี อิสระใหทานชอปปงสินคาตางๆ ที่ McArthurGlen Outlet 

(Designer Roermond) แหลงรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดัง Gucci, Prada, 

Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และ

อีกมากมาย  อิสระใหทานเดินเลนและชอปปงสินคาตางๆ (เพือ่ความสะดวก

ในการเลอืกซือ้สนิคาตางๆ อสิระใหทานรบัประทานอาหารกลางวนัภายใน

เอาทเลต็)   

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมอืงโคโลญจ (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  เปนเมืองเมืองที่เกาแกที่ตั้งมาตั้งแตสมยัโรมนั ชื่อเมือง

นี้มาจาก “โคโลเนีย”ซึง่ตั้งอยูทางตอนใตของรัฐ Nordrhein-Westfalen 

เยอรมันเหนือใกลกับเมืองบอนน เมืองหลวงเกาของเยอรมันตะวันตกใน

สมัยอดีตกอนการรวม ตัวกันกบัเยอรมันตะวนัออก คนไทยเราจะรูจักเมืองน้ี

ตามชือ่ของน้ําหอม โอ เดอร โคโลญจน (Eau de Cologne 4711) และที่นี้

ก็เปนแหลงผลติน้ําหอมดังกลาวมาตั้งแตเกือบ300ป เลข 4711 คือเลขที่

ของบานผูผลตินั่นเอง นําทานถายรูปภายนอกกับมหาวหิารโคโลญจ เปน

มหาวิหารสไตลโกธิคดั้งเดิมที่อยูในรายชื่อของสถานทีแ่หงมรดกโลก 

เปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูง

ที่สุดในโลกในสมัยนัน้ ลกัษณะสถาปตยกรรมแบบโกธกิ เปนหอคอยแฝด

สูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอร

และพระแมมาร ีเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการ

กอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสราง

เสร็จในป 1880 และครั้งหน่ึงสมเด็จพระปยมหาราช รชักาลที ่5 ของ

ประเทศไทย ไดเคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกใน

ป 1897 ในระหวางสงครามโลกครั้งที2่เครื่องบินพันธมิตรไดถลมวหิารแหง



 

นี้รวม 14 ครั้งแตทกุครั้งเหมือนมีมนตรขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหาร

ไปทุกคราวไปคงความเสียหายแกมหาวิหารเพียงเลก็นอย จากนัน้นําทาน

เดินทงสูเมอืงโคเบลนซ Koblenz อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยูบนฝงแมน้ําไรน เมือง

ที่เปนจุดบรรจบของแมน้ําสองสายของเยอรมัน ชมจุดบรรจบของแมน้ํา 2 

สาย คือแมน้ําโมแซลและแมน้ําไรน ซึ่งใหลมาบรรจบกัน และไหลรวม

กันลงสูทะเลเหนือ บริเวณนี้ยังเปนทีต่ั้งของอนุสรณแหงสงคราม กบั

ตัวอยางกําแพงเบอรลนิที่ทางการเยอรมันไดนํามาจากกรงุเบอรลนิเพื่อ

ติดตั้งตามสวนตางๆ เพื่อเตือนใจผูคนถึงความเสียหายจากสงคราม ใหทาน

ถายรูปคูกับ อนุสาวรยีมหึมาทรงมของของจักรพรรดิว์ลิเฮลมที ่1อันโดด

เดนสงางาม และวิวทวิทัศนปราสาทเกาแกทีต่ั้งเรียงรายริมแมน้ําไรนจากมมุ

ที่แมน้ําสองสายบรรจบพบกัน 

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   

 จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 

วนัทีเ่จด็  โกเบลนซ-คอคแฮม-บอปพารด-ลองเรอื-เซนตกอร-แฟรงคเฟรต-

สนามบนิ  

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม    

 นําทานเดินทางสู เมอืงคอคเฮม Cochem เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแหง

หนึ่งในหุบเขาในมลรฐัไรนแลนด ฟาลซ ประเทศเยอรมน ีพื้นที่สวนใหญ

เปนแมน้ําและเทือกเขานอยใหญสลับสับเปลีย่นกัน เปนเสนหอันโรแมนตกิ

แกผูมาเยือน ชาวโคคเฮมนําพื้นที่บนเนินเขาเหลานี้ไปทําเปนไรองุน เพ่ือ

นําเอาผลองุนมาแปลรปูเปนไวนตามสูตรการผสมและบมไวนชนิดตางๆ (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานเดนิเลนชมเมือง ที่แสนโรแมนติก

ในหุบเขา นําทานถายรูปกับววิของปราสาทไรชสบวกร หนึ่งในปราสาท 

Unseen ที่สวยงามราวปราสาทดั่งเทพนิยายที่มีอายุเกาแกมากกวาพันป

ของเยอรมน ีที่ตั้งอยูบนเนินเขาสูงเดนเปนเอกลกัษณประจําเมืองโคคเฮม

และดืม่ด่ํากับบรรยากาศของแมน้ําโมเซลทีม่ีตนกําเนิดในประเทศฝรั่งเศส 

และมาบรรจบกับแมน้าํไรนในเมืองโคเปลนซประเทศเยอรมน ีสายน้ําโม

เซลที่คดเคีย้วตามแนวเขานั้น เปนเสนหอันโรแมนติก และเปนภาพที่งดงาม

เหนือคําบรรยายแกผูมาเยือนยิ่งนัก  สมควรแกเวลานาํทานเดินทางสูบอป

พารด Boppard อีกเมอืงแสนสวยริมฝงแมน้าํไรน (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) นาํคณะลองเรอืนาํเทีย่วทนัสมยัชมความสวยงามสอง

ฝากฝงแมน้าํไรน แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทศันียภาพ

อันสวยงามตลอดสองฟากฝงแมน้ํา ผานแหลงปลกูองุนที่ใชผลิตไวนขาว

อันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกบัทิวทัศนของไรองุน ปราสาท



 

ของโบราณอายกุวา 600 ป และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนาง

เยอรมนีที่เรยีงรายอยูสองฟากฝงแมน้ํา ผานบริเวณผาหินโลเรอไลย 

(Loreley rock) ซึ่งมตีาํนานเรื่องเลาขานอันลึกลับของเสียงสะทอนที่เกิดขึ้น

บริเวณนั้น จนเขาสูเขตเมอืงเซนตกอร St.Goar เมืองเล็กๆ ทีม่ีชื่อเสียง

เพราะบทกวีของ Heinrich Hene เปนเมืองที่ไดรับการดแูลรักษาอยางดี

เยี่ยม ยังคงใหภาพประทับใจเหมือนท่ีเคยเปนมาใน ค.ศ.ที ่19 และยังเปน

เมืองสําคัญสําหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปรมิฝงแมน้ําไรน และยัง

ลือชื่อดานเหลาองุนคณุภาพสูงของเยอรมัน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู แฟรงคเฟรต Frankfurt เมืองใหญที่สุดของรัฐเฮสสและ

ใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมน และยังเปน

ที่ตั้งของตลาดหลักทรพัยแฟรงคเฟรตและธนาคารกลางยุโรป และยังเปน

เมืองที่ร่ํารวยที่สดุในกลุมสหภาพยุโรป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง)  นําทานชม นครแฟรงคเฟรต เมืองใหญที่สุดของรัฐเฮสสและใหญ

เปนอันดับ 5 ของประเทศเยอรมน ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมน และยังเปนที่ตั้ง

ของตลาดหลกัทรัพยแฟรงคเฟรตและธนาคารกลางยโุรป และยงัเปนเมืองที่

ร่ํารวยที่สุดในกลุมสหภาพยุโรป นําทานชม จตัรุสักลางเมอืงโรเมอร อันงาม

สงา มีบานไมทรงเยอรมัน ที่ไดสรางจําลองมาจากของเกา โดยรกัษา

รูปแบบสถาปตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไวไดอยางดีเยี่ยม นําทานชม

ภายนอกของมหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟรต ที่ไดรับการบรูณะขึน้มาหลัง

ไดรับผลกระทบอยางหนักในชวงสงครามโลกครั้งที ่2  ใหทานเดนิเลน

และชอปปงยานจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดใน

เมือง ดานขางก็คือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ศลิปะแบบ

โกธิคที่ไดรับการกอสรางขึ้นในป 1405 ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจัตุรัส จุดทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงกเฟรต มีอาคาร 9 

อาคาร ซึ่งไดรับมาจากครอบครัวพอคาครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลาง

กลายเปน City Hall และถกูเชื่อมกับอาคารรอบๆ สถานทีแ่หงน้ีเปนที่ตั้ง

ของรัฐบาลทองถิ่นมามากกวา 600 ป โดยทัง้ภายนอกและภายในมีการ

ตกแตงดวยสไตลโกธิคสมัยใหม ซึ่งมีความสวยงามเปนอยางมาก พบกับ

อาคารกึ่งไมซุงอันงดงามแบบฟาคแวรกเฮาสที่เรียกวา “ออสไซเลอ”ที่ไดรับ

การกอสรางขึ้นมาใหมโดยสามารถรกัษารายละเอียดของอาคารดัง้เดิมที่

เคยถูกทําลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไดทกุรายละเอียด 

จากนั้นนําทานถายภาพความสวยงามของน้าํพุแหงความยตุิธรรม 

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 Germany 

(เยอรมนั 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 56,300 54,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน 

54,300 52,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 

ทาน (เสริมเตียง) 

52,300 50,900 

พักเดี่ยวเพิ่ม ทานละ 5,900 5,900 

ทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลว มาเดินทาง

กับคณะ ทานละ 

34,900 30,500 

 

**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 // เวียนนา-
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 ่7 พ.ค. 2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออตัราการผกผัน
คาน้ํามันหรือภาษีใดๆ จะตองมีการชําระเพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน   

 

อตัรานีไ้มรวมบรกิาร 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (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 (เงือ่นไขคามัดจําตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 15 วันทาํการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทวัร
ทั้งหมด 

 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตั ิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 

20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการคืนคาทวัรทั้งหมด  

 
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 เนือ่งจากมีสิ่ง
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 มีการรณรงคเรือ่งการงดสบูบุหรี่ 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  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรบัวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปลีย่นหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรยีมเลมเกาใหดวยเนื่องจาก

ประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคาํรองขอวซีา  

***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยืน่วซีา*** 
1. สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทตูพิจารณาวซีา  

2. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีา

ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยูเทาน้ัน 

3. การพจิารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ กรณผีูเดินทางทานใดมีการใชหนังสือเดินทางเดนิทางระหวางกรุปยื่นวซีา ผู

เดินทางตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ    ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน 



 
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 

แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยากนั โดยมิไดจดทะเบยีน     

- กรณทีานทีว่างงาน ไมมรีายได จะตองมผีูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดง
หลักฐานการทํางานและหลกัฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผู
เดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบือ้งตน 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 หากมกีารเงินในบญัชีนอย 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 

 
 

 


