
 

 

 

 

CLASSIC EAST EUROPE 
ออสเตรยี ฮงัการ ี สโลวกั เชค เยอรมน ี

10 วนั 7 คนื 

 เร ิ6มเพยีง 59,900.- 



• บนิตรงสูก่รงุเวยีนนา  
• ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ที6วจิติรตระการตา 
• ลอ่งเรอืแมนํ่ Bาดานบูอนัเลื6องชื6อเพื6อชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยะธรรมฮงัการ ี
• สมัผสัมนตเ์สนห่ข์องกรงุปราก (Prague)  
• พกัเมอืงมรดกโลกที6เชสกีB ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํ Bางามแหง่โบฮเีมยี                       
• เขา้ชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของ

ปราสาทเจา้หญงินทิรา 
• เต็มอิ6มกบัธรรมชาต ิที6สดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 

ปี 

เมนพูเิศษ  ขาหมเูยอรมนั และ ซุปกลุาซ 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที6   21ก.พ.-2 ม.ีค. 61 59,900.-

วนัที6   7-16, 9-18 ม.ีค. 61 63,900.-

วนัที6   14-23 เม.ย. 61 72,900.-

วนัที6   18-27 เม.ย. 69,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที6ยง คํ6า โรงแรมที6พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2
กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์ 

– ลอ่งเรอืแมนํ่Aาดานูบ
✈ O O MERCURE BUDA 

3 บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา O X O HOLIDAY INN

4 บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก O O O INTERNATIONAL 



5 ปราก – เชสกีAครมุลอฟ – ซาลบวรก์ O O O
HOLIDAY INN 
SALZBURG

6 ซาลบวรก์– ฮลัสตทั -มวินคิ O O O
M E R C U R E 
NEUPERLACH SUD

7 มวินคิ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟสุเซน่ – มวินคิ O O X
M E R C U R E 
NEUPERLACH SUD

8 มวินคิ – นูเรมเบริก์ – แบมเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ O O O LEONARDO ROYAL

9 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – จัตรัุสโรเมอร ์– สนามบนิ O O ✈

10 กรงุเทพ ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 

22.30 
น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิไทย ประต ู4 แถว H พบเจา้หนา้ทีNคอยอํานวยความสะดวก

วนัที6สองของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์–                                  

                                              ลอ่งเรอืแมนํ่ Bาดานบู

01.30 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีNยวบนิทีN TG 936 

***คณะเดนิทางต ัBงแตว่นัที6 14-23 เม.ย.61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

01.20 น. และถงึกรงุเวยีนา เวลา 07.15 น.***

07.00 
น.

ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิNนชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัNวโมง และจะเปลีNยนเป็น 5 ชัNวโมงในวนัทีN 25 มนีาคม 2561) 

ผ่านขั Aนตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัAนนําเขา้ชมความงดงามของพระรา

ชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบริ ์ก ซึNงมี

ประวตักิารสรา้งมาตั Aงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษทีN 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเร

ซา่ ใหส้รา้งขึAนใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.

1744-1749 เพืNอใชเ้ป็ นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโออ่่ าของทอ้งพระโรงและ

พลบัพลาทีNประทบั ซึNงไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซึNงสวยงามไมแ่พพ้ระรา

ชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัNงเศส

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



บา่ย นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest) เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี (Hungary) ซึNงไดช้ืNอวา่เป็น

เมืองทีNทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชืAอชาติทีNม ี      

อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แม่

นํAาดานูบ” ชมเมอืงทีNไดช้ืNอวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝัNงแมนํ่า้

ดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ Bาดานูบอนัเลื6องชื6อ ชมความงามของทวิทัศนแ์ละ

อารยะธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีNตั Aงเรยีงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝัNง ชม

ความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิ อาคารรัฐสภา ซึNงงดงามเป็นทีNรํNาลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนีA

ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกทีNสรา้งขา้มแมนํ่Aาดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทุ กชิAนทีNใชใ้นการสรา้งได ้

ถกูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั   

ระยะทาง 241 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.30 

ชม.

คํ6า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารพืAนเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู

เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่

วนัที6สามของการเดนิทาง      บดูาเปสต ์– Outlet – บราตสิลาวา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึNงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรง

คณุคา่ ถา่ยรปูดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถ์

แมทเธยีส (Matthias Church) ซึNงเคยใชเ้ป็นสถานทีNจัดพธิสีวมมงกฎุให ้

กษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ ชืNอโบสถม์าจากชืNอกษัตรยิแ์มทเธยีส  ซึNงเป็น

กษัตรยิท์ีNทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิNงกอ่สรา้งทีN

งดงามในเมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึNงสรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลงัคาสลบัสี

สวยงามอนัเป็นจดุเดน่ทีNสดุในศตวรรษทีN 15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระ

เจา้สตเีฟ่นทีN 1 พระบรมรปูทรงมา้ ผลงานประตมิากรรมทีNงดงามของศตวรรษทีN 11 

อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมววิเหนอืเมอืงบดูาทีN

ทา่นสามารถชมความงามของแมนํ่Aาดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแหง่นีAสรา้งขึAนตั Aงแต ่ ค.ศ.

1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรยีน จากนัAนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปารน์ดอรฟ์ 

เพื6อนําทา่นสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

ระยะทาง 196 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม.

เที6ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั



บา่ย ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิAงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ เชน่ GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืNนๆอกีมากมาย 

*** เนื6องจาก OUTLET จะปิดทาํการในว ันอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบั

วนัอาทติยใ์นวนัน ัBน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) 

เมอืงหลวงและเมอืงทีNใหญ่ทีNสดุของประเทศสโลวคั ตั Aงอยู่รมิฝัNงแมนํ่Aาดานูบที่

บรเิวณพรมแดนของ สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ี และใกลก้บัพรมแดนสาธารณ

รัฐเชก็

ระยะทาง 35 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 45 

นาที

คํ6า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่

วนัที6ส ี6ของการเดนิทาง บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

ระยะทาง 329 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4.45 

ชม. 

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีNสรา้งขึAนอยูบ่นเนนิเขาตั Aงแต่

สมยัครสิตศ์ตวรรษทีN 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslids ซึNง

ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั Aงแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร     เซนตว์ ิ

ตสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย

ศตวรรษทีN 14  นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีNใหญท่ีNสดุในกรงุปราก     ซึNงพระ

เจา้ชารล์ทีN 4 โปรดใหส้รา้งขึAนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีNเก็บพระศพของ

กษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ทีN 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ีN 1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลีNยนทีN 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีNเป็นหนึNงใน

สว่นทีNเกา่แกท่ีNสดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีNประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั Aงหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึNงปัจจบุนัมรีา้นขายของทีN

ระลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย จากน ัBนนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่Aาวลัตาวา สไตลโ์กธคิทีNสรา้งขึAนตั Aงแต่

กลางครสิตศ์ตวรรษทีN 14 สมยัพระเจา้ชารล์ทีN 4 ชมรปูปัAนโลหะของเหลา่นักบญุทีN

ตั Aงอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์ จากนัAนนําท่านเดนิสู่ประตูเมืองเก่า 

“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old 

Town Hall) ทีNสรา้งมาตั Aงแตปี่ ค.ศ.1338 มี จดุเดน่คื อ นาฬกิาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ทีNสวยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชัNวโมง ใหเ้วลาทา่น

อสิระเดนิเลน่ และชอ้ปปิAงสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่

คํ6า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่

วนัที6หา้ของการเดนิทาง   ปราก – เชสกีBครมุลอฟ – ซาลบวรก์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกีB ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชม

เมอืงทีNไดช้ืNอวา่เป็นเพชรนํAางามแหง่โบฮเีมยี เมอืงทีNไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมอืงนีAตั Aงอยู่

รมิสองฝัNงของแม่นํAาวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีNมอีาคารเกา่แกต่ั Aงแต่ยุค

กลางกวา่ 300 ปี หลงัไดรั้บการอนุรักษ์และขึAนทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีNสําคญั

แหง่หนึNงของโลก นําชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก 

ซึNงสรา้งขึAนเมืNอปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีNใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรอง

ลงมาจากปราสาทปรา๊ก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึNงตั Aงอยูร่มิฝัNงแมนํ่ Bาวอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํAา ฝัNงตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ 

Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  

ระยะทาง 170 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืAนเมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอนัเป็น

บา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีNมชีืNอเสยีงกอ้งโลก นํา

เทีNยวชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทีNมคีวามหมายวา่ “ปราสาทเกลอื” เขต

เมืองเก่าศลิปะบารอคทีNตั Aงอยู่บนฝัNงแม่นํAาซัลซาค เมืองซาลสบ์วร์กเคยเป็นที่

ประทบัถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิ

ทีNสําคัญยิNงของบรรดาประเทศทีNใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนมริาเบล (Mirabell 

Garden) ซึNงเป็นฉากหนึNงในการถ่ายทําภาพยนตร์เร ืNอง “มนตร์กัเพลง

สวรรค”์ (The Sound of Music) ทีNโดง่ดงัไปทัNวโลก

ระยะทาง 204 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

คํ6า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม HOLIDAY INN SALZBURG หรอืเทยีบเทา่

วนัที6หกของการเดนิทาง       ซาลบวรก์– ฮลัสตทั -มวินคิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า             

4,500 ปี เมืองทีNตั Aงอยู่ร ิมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจ ี     

สวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีNโรแมนตกิทีNสดุใน Salzkammergut 

เขตทีNอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายา

เมืองนีAว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืAนทีNมรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีNยวชมเมอืงเสมอืนหนึNงทา่นอยูใ่น

ภวงัคแ์หง่ความฝัน

ระยะทาง 73 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.15 

ชม. 

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืAนเมอืง

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี และเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีNใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึNงในเมอืงมัNงคัNงทีNสดุของยโุรป ซึNงมพีรมแดนตดิ

เทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่น

ทีNจะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึNงของประเทศเยอรมน ี จงึมเีอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็น

ของตัวเอง ทั Aงดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลืNองชืNอ ซึNงไดแ้ก ่ ไสก้รอก

เยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์ 

ระยะทาง 209 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

คํ6า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม MERCURE HOLIDAY INN NEUPERLACH SUD หรอืเทยีบเทา่

วนัที6เจ็ดของการเดนิทาง            มวินคิ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟสุเซน่ – มวินคิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีNสวยงาม

บรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพืNอนําทา่นเดนิทางขึAน

ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์ (Neuschwanstein 

Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ ซึNงปราสาท

นอยชวานสไตน ์ ตั Aงตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึNงเป็น

ปราสาทของพระเจา้ลดุวคิทีN 2 หรอื เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิติรพสิดารของ

หอ้งตา่งๆ ทีNไดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์

ซึNงเป็นนักประพันธเ์พลงทีNทรงโปรดปรานยิNง

ระยะทาง 73 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.15 ชม.

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืAนเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)



จากนัAนเดนิทางสูเ่มอืงฟสุเซน่ (Fussen) เป็นเมอืงเกา่มาตั Aงแตค่รั Aงจักรวรรดิ

โรมนั เป็นทีNตั Aงปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีN

มคีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีNเคยมี

ความรุ่งเรอืงในอดตีตั Aงแตย่คุโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนีAเป็นจุดแวะพักขนถา่ยสนิคา้ 

และซืAอขายเกลือมาแต่โบราณ นําท่านกลับสู่เมืองมวินิค ชมจตัุรสัมาเรยีน

พลาสท ์ (Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริNมตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของ

นครมวินคิ บรเิวณนีAเป็นทีNตั Aงของศาลาวา่การเมอืงทีNมรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิทีNงดงามซึNงสรา้งขึAนในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษทีN 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี 

มหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึNงจะมนัีกทอ่งเทีNยวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานทีNจะออกมา

เตน้รํา เมืNอนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อสิระทา่นตามอธัยาศยั

ระยะทาง 129 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม.

คํ6า อสิระอาหารคํNาตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม MERCURE HOLIDAY INN NEUPERLACH SUD หรอืเทยีบเทา่

วนัที6แปดของการเดนิทาง        มวินคิ – นเูรมเบริก์ – แบมเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสูเ่มอืงนเูรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงทีNมอีาคารบา้นเรอืนแบบโบราณ

ทีNสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเมืNอสมัย

สงครามโลกครัAงทีN 2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีNแหง่นีAเป็นกองบญัชาการทางการทหาร

เพืNอตอ่สูใ่นสงครามโลกครัAงทีN 2 และตัวเมอืงโดนกลุม่สมัพันธม์ติรถลม่เสยีหาย

เกอืบทัNวทั Aงเมอืง แตช่าวเมอืงกไ็ดร้ว่มมอืกนับรูณะใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพใกลเ้คยีง

ของเดมิมากทีNสดุ นําทา่นถา่ยรปูกบัวหิารเซนตล์อเรนซ ์ (St. Lorenz) วหิาร

สวยประจําเมอืง

ระยะทาง 169ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแบมเบริก์ (Bamberg) นําท่านชมเมอืงแบมเบริก์ 

สว่นทีNเป็นเขตเมอืงเกา่ของเมอืงแบมแบรก์ไดรั้บการขึAนทะเบยีนจาก UNESCO 

ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เนืNองจากเป็นหนึNงในไมก่ีNเมอืงในเยอรมน ี ทีNรอดพน้จาก

การทีNถกูบอมบใ์นชว่งสงครามโลกครัAงทีN 2 ตกึรามบา้นชอ่งในเขต 2 เมอืงเกา่จงึ 

“เกา่จรงิ” มไิดส้รา้งหรอืซอ่มแซมใหมใ่หด้ ู“เหมอืนเกา่”   นําทา่นชมมหาวหิาร

แบมเบริก์ หรอืชืNอเป็ นทางการว่า มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ 

(The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มคีวาม

สาคัญเป็นทีNตั Aงของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง่ แบมแบรก์ สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์ สรา้งครั Aงแรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดเิฮ

นรทีีNสอง  จากนัAนชมศาลากลางหลงัเกา่ของเมอืงทีNสรา้งคลอ่มทบัแมนํ่Aาเรกนติซ ์

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและพาณิชยท์ีNสําคัญของเยอรมนี รวมทั Aงเป็นศนูยก์ลางการธนาคาร

การเงนิและการคา้หุน้ทีNสําคญัของประเทศ ผา่นชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึNง

ถอืไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครัAงเมืNอคราวเสด็จ

ประพาสยโุรปของรัชกาลทีN 5 

ระยะทาง 62 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

ระยะทาง 212 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.15 ชม.

คํ6า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี



 

 

เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม LEONARDO ROYAL หรอืเทยีบเทา่

วนัที6เกา้ของการเดนิทาง            แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – จตัรุสัโรเมอร ์– สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็น

เมอืงทีNสดุแสนโรแมนตกิ ตั Aงอยูบ่รเิวณฝัNงแมนํ่Aาเน็กคาร ์(Neckar River) อดตี

เมอืงศนูยก์ลางการศกึษาทีNสําคญัของเยอรมนั เป็นทีNตั Aงของมหาวทิยาลยั

ไฮเดลเบริก์ ซึNงเป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของ

เมอืงนีAทําใหม้นัีกทอ่งเทีNยวนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแหง่นี ้แลว้

นําทา่นผา่นชมยา่นการคา้และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิจากนัAนนํา

เขา้ชมปราสาท           ไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีNสรา้งขึAนอยู่

บนเชงิเขาเหนอืแมนํ่Aาเน็กคาร ์ซึNงสามารถมองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงไดโ้ดย

รอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึNงมอีายกุวา่ 900 ปี ชมประตู

คนืเดยีว (Elisabeth’s Gate)ทีNสรา้งขึAนโดยคําสัNงของพระเจา้เฟเดอรกิ ที่

สรา้งเพืNอเป็นของขวญัวนัเกดิแด ่พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึNงสรา้งเสร็จภายในคนื

เดยีว จากนัAนชมถงัไวนท์ ี6ใหญท่ี6สดุในโลกมคีวามจถุงึ 220,000 ลติร

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

นําทา่นกลบัสูเ่มอืงแฟรงเฟิรต์ นําทา่นเทีNยวชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) 

ซึNงเป็นจัตรัุสทีNเกา่แกท่ีNสดุในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื THE ROMER หรอื Frankfurt 

City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึNงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนอืของจัตรัุส

โรเมอร ์ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นถนน ZEIL ทีNมหีา้งสรรพสนิคา้ทีNทนัสมยั

และรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซืAอสนิคา้แฟชัNนนํา

16.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสสูนามบนิ

20.55 น. นําท่านเดนิทางกลับสนามบนิสุวรรณภูมดิว้ยเทีNยวบนิทีN TG 923 สาย

การบนิไทย 

***คณะเดนิทางวนัที6 14-23 เม.ย.61 ออกเดนิทาง เวลา 20.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 16.10 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที6 18-27 เม.ย.61 ออกเดนิทาง เวลา 20.40 น. 

และถงึกรงุเวยีนา เวลา 12.30 น.***

วนัที6สบิของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ  

13.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ ขอสงวนสทิธิbการยา้ยเมอืงทีNเขา้พัก 

เชน่ กรณีทีNเมอืงนัAนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีNใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีNยนตามความเหมาะสม



 

โปรแกรม : CLASSIC EAST EUROPE  
ออสเตรยี ฮงัการ ี สโลวกั เชค เยอรมน ี 10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           21ก.พ.-2 ม.ีค. 61  

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการทีNจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีNทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีNยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีNกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั AงในกรณีทีNทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีAาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึNง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลีNยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีNยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลีNยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีNคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื6อทา่นทาํการซืBอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื6อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที6ลกูคา้ตอ้งออกต ัXวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที6ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัBง 

มฉิะน ัBนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัBงส ิBน

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดี6ยว เพิ6มทา่นละ 7,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื6องบนิ ลดทา่นละ 25,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื6นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื6นวซีา่ในวนัยื6น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี6ยนแปลงได ้ 

ท ัBงนีBข ึBนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที6ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



กาํหนดวนัเดนิทาง:           7-16, 9-18 ม.ีค. 61 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           14-23 เม.ย. 61   

ช ัBนธรุกจิเพิ6มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ6มตน้ที6ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื6อที6น ั6ง confirm เทา่น ัBน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุNากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั) 63,900.-

พกัหอ้งเดี6ยว เพิ6มทา่นละ 7,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 63,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั)
63,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื6องบนิ ลดทา่นละ 25,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ื6นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื6นวซีา่ในวนัยื6น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

ช ัBนธรุกจิเพิ6มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ6มตน้ที6ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื6อที6น ั6ง confirm เทา่น ัBน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุNากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 72,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั) 72,900.-

พกัหอ้งเดี6ยว เพิ6มทา่นละ 8,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 72,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั)
72,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื6องบนิ ลดทา่นละ 29,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ื6นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื6นวซีา่ในวนัยื6น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )



กาํหนดวนัเดนิทาง:           18-27 เม.ย. 61 

 

1. คา่ตัdวเครืNองบนิ ชั Aนประหยดั ( Economy Class) ทีNระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืNอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีNยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีNระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีNระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีNทอ่งเทีNยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื6อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที6) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืNนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืBอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื6องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ6มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีBยประกนัเร ิ6มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

ช ัBนธรุกจิเพิ6มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ6มตน้ที6ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื6อที6น ั6ง confirm เทา่น ัBน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุNากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั) 69,900.-

พกัหอ้งเดี6ยว เพิ6มทา่นละ 8,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั)
69,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื6องบนิ ลดทา่นละ 29,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ื6นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื6นวซีา่ในวนัยื6น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

ช ัBนธรุกจิเพิ6มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ6มตน้ที6ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื6อที6น ั6ง confirm เทา่น ัBน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุNากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีBรวม 



- เบีBยประกนัเร ิ6มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที6มอีายตุ ัBงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืNองดืNมทีNสัNงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํAาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิAน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีNสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Bามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที6สายการบนิมกีารปรบัขึBนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ6งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก 

(ผูย้ ื6นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื6นวซีา่ในวนัยื6น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ6น, พนกังานขบัรถ  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิNม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัNวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที6น ั6งจะยนืยนัเมื6อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัBน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีNเดนิทาง ทีNมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืNอทําการจองควิยืNนวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืNอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที6ตอ้งการออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีN กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Aง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีN ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึAน 

5. การยืNนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั AนตอนการยืNนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Aงแบบหมูค่ณะและยืNน รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืNอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีN 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัNงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีNยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัNวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนืNองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Aงหมด 

 

เง ื6อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 

เง ื6อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที6เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที6เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที6เกดิขึBนจรงิ



 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารทีNดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึAน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืNนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพืNอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึNงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีNคอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีNศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืNองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีNตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัAน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Nากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริNมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํNากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืNนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนืNองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิNงในการยืNนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Nากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีNใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัAนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีNนัNงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัdวเครืNองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิbการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัdวเครืNองบนิ ซึNงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัdวเครืNองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีNเกดิขึAน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัNงทีN Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีNจะนัNงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีNสายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีNมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืNนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีNเครืNองบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํAาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีNมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีNนัNง Long 

leg ขึAนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีNเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีNเชค็อนิเทา่นัAน 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึAนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Aงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิb เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Aงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัBงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที6บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึBนไป) เนืNองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืNนทีNเดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีNเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มลูเบืBองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื6นวซีา่และการยื6นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องต ัXวเครื6องบนิและที6น ั6งบนเครื6องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี 

*** ยื6นวซีา่เดี6ยวแสดงตนที6สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื6นประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที6ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื6นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออก

มาได้

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึNงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืNอนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั AงนีAทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีNไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัdว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีNสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื6นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึAนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืNนวซีา่ / คา่มดัจําตัdวเครืNองบนิ หรอืคา่ตัdวเครืNองบนิ 

(กรณีออกตัdวเครืNองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีNกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัXวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืNองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีN ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิbในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด 

 

1. เนื6องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี6ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัBนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ6งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื6องจากโรงแรมน ัBนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ]ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ6มเตมิในกรณีที6อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืNองปรับอากาศเนืNองจากอยูใ่นแถบทีNมอีณุหภมูตํิNา  

3. กรณีทีNมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึAนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิb

ในการปรับเปลีNยนหรอืยา้ยเมอืงเพืNอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีNมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีNเป็นหอ้งเดีNยวอาจเป็นห ้ องทีNมขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํAา ซึNงขึAนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัAนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื6นขอวซีา่ในอดตี 

ขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั



เพราะสถานทตูมกีารเปลี6ยนแปลงกฎและเอกสารการยื6นอยูเ่ร ื6อย ๆ** 
                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืNนวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที6ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที6ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื6นขอวซีา่จะมเีง ื6อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ6มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื6นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีBรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที6ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิBว ใบหนา้ 90 % ของพืBนที6รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน หา้มสวมแว่นตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครื6องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัBง 2 ขา้ง, 

หา้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัAน 

แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพื6อความถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการทาํงาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริNมทํางาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืNอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืNอสถานทตูทีNยืNน)  

- เจา้ของกจิการ หนั งสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีNมชีืNอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีAแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ทีN โฉนดทีNดนิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรื อสถาบนัทีNกําลงัศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัAน (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีNเป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้ง

มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืNนวซีา่) 

- กรณีที6เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัNวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้น

หลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิใน

บญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั Aง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนืNองดว้ยนะ

คะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์



4.2 หากต้ องรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื6นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีNออกจากทางธนาคารเทา่นัAน ระบชุืNอเจา้ของบญัช ีและบคุคลทีN เจา้ของบญัชอีอกคา่

ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชืNอ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีB กองทนุ และสลากออมสนิ** 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุNากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีNยนชืNอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีNยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Aงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที6บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

**กรณีเด็กอายตุํ6ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื6อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรที6สถานทตูดว้ย** 

เอกสารยื6นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี6ยนและขออพัเดทเพิ6มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ6มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื6นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี



(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื6องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืNอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชืNอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีNเกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีNเกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืNนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืNอตวั นามสกลุ ทีNอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ทีNอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชืNอบรษัิททีNทํางาน ทีNอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืNอ ทีNอยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีNเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีNผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Aงแตว่นัทีN.......................................ถงึวนัทีN....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิAวมอืเพืNอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีA 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีN หากทราบ)............................................. 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 



16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืNนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืNอ .............................................. 

สิNงทีNชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิNงทีNชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีNพักทีNมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีNพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Aงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืNนๆ (โปรดระบ)ุ     อืNนๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี6ยวขอ้งใดๆท ัBงส ิBน 

ท ัBงนีBบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัBน 


