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�� DREAM ROUTE EAST EUROPE �� 
�เยอรมนั ออสเตรยี เชค  8วนั 5คนื �  

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR)  

เชค เมอืงคารโ์ลว ีวาร ีเมอืงแห่งสปา เยอืนเมอืงมรดกโลกเชสกี< ครุมลอฟ ชมเมอืงเพชรนํ�างามแห่ง โบฮเีมยี เยอืน
กรุงปราก ชมสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิที.ทอดขา้มแมนํ่�าวัลตาวาที.เชื.อมระหว่าง 
Old Town และ Little Town และชมปราสาทแหง่ปราก ยิ.งใหญอ๋ลังการสวยงาม 

 
ออสเตรยี “ฮลัลส์ตทั” เมอืงสวยรมิทะเลสาบ ที.สวยที.สดุในโลก “ซาลซบ์ูรก์( Salzburg )” บา้นเกดิโมสารท์ สถานที.ถ่าย

ทําภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music “อนิสบ์รคุ (Innsbruck)” เมอืงแหง่หลังคาทองคํา 
 
เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมจัตุรัสมาเรียน ถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอลอัลลอิันซ ์อารี BMW Welt 

อลังการกบัปราสาทนอยชวานชไตน ์ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีWยวเพิWม ทีWน ัWง หมายเหต ุ

11-18 เม.ย. 61 59,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 50% ของราคาทัวร ์

12,500 25  
23 – 30 เม.ย. 61 52,900 12,500 25  
7-14 พ.ค. 61 49,900 12,500 25  
21-28 พ.ค. 61 49,900 12,500 25  
4-11 ม.ิย. 61 52,900 12,500 25  



ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้ 
 
สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways  
DEPARTURE QR835 BKK-DOH 20.25-23.35//QR059 DOH-MUC 01.50-07.00 
RETURN   QR058 MUC-DOH 16.55-23.35//QR834 DOH-BKK 01.40-12.40 
 
วนัทีWหนึWง     กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดฮา  

 
17.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก

ช ั<น4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways โดยมี
เจา้หนา้ที.บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

20.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทีWยวบนิทีW QR835  
23.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลี.ยนเครื.อง 
 
วนัทีWสอง      ทา่อากาศยานมวินคิ เยอรมนั - คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปราก สะพานชารล์ส ์

                   �อาหารเทีWยง,เย็น 

 
01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีWยวบนิทีW QR059  
07.00 น.        เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลา

ทอ้งถิ.นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั.วโมงและชว่งฤดูหนาว
จะ 6 ชั.วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื.อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) นําท่านขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ เมอืง
คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary)(ระยะทาง 288 กม./3.30 ชม.) ได ้
ชื.อว่าเป็นเมอืงแห่งสปาที.ใหญ่ที.สุดของสาธารณรฐัเชค เป็น
เมอืงที.มชี ื.อเสยีงไปทั.วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ 
นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นที.นิยมของผูค้นทั.ว
โลกที.จะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพ ตามความเชื.อที.มมีาแต่สมัย
โบราณ เชญิท่านทดลองดื.มนํ� าแร่ ซ ึ.งตอ้งดื.มกับแกว้พิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนที.มปีากยื.นออกมาเหมอืนกานํ�า 
จากนั�นนําท่านถ่ายรูปที. The Hot Spring Colonnade อาคารที.มบีอ่นํ�าพุรอ้นพุ่งสงู ความรอ้นถงึ 72 องศา
เซลเซยีส และพุง่ขึ�นสงูลิ.วถงึ 12 เมตร ใหท้า่นถา่ยภาพที.ระลกึกบับรรยากาศที.สวยงามของเมอืง 

 
เทีWยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื<อทีW1)อาหารจนี 
บา่ย นําท่านไปถ่ายรูปและเดนิเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับ

เมอืงนอ้ยน่ารักหรอืเลอืกซื�อสนิคา้ของที.ระลกึ ไดเ้วลา
สมควร นําท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) 
(ระยะทาง127ม./ 2ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรฐัเชค อดีตเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
โกสโลวาเกียซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่ง
ปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ นําท่านเดนิทางไปชม 
สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่
สไตลโ์กธกิที.ทอดขา้มแมนํ่�าวัลตาวาที.เชื.อมระหว่าง Old Town และ Little 
Town สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี. 4 มาเสร็จสมบรูณ์
ในชว่งตน้ศตวรรษที. 15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มตีอมอ่คํ�ายัน 
16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี�ก็คอืรูปปั�นโลหะของเหล่านักบญุสไตลบ์ารอกที.
ตั �งอยู่สองขา้งสะพานราว 30 องค์ ซึ.งหนึ.งในจํานวนนี�มรีูปปั�นของเซนต์
จอหน์ เนโปมกุ (St. John Nepomuk) เป็นรูปปั�นที.เกา่แกท่ี.สุดบนสะพาน 
สรา้งเมื.อปีค.ศ.1683 สะพานแห่งนี�เปรยีบเสมอืนเป็นอกีสัญญลักษณ์หนึ.ง
ของกรงุปรากดว้ย 

คํWา  � รบัประทานอาหารคํWา ณ ภตัตาคาร (มื<อทีW2)อาหารทอ้งถิWน 

  � ทีWพกั: Expo hotel Prague หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีWสาม          ปราก - เขา้ชมปราสาทปราก – จตัรุสัเมอืงเกา่ – เชสกี<ครมุลอฟ - ปราสาทครมุลอฟ   

                   � อาหาร เชา้,เย็น 

 



เชา้        � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื<อทีW3) 
นําท่านเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที.สรา้งขึ�นอยูบ่นเนนิเขาตั �งแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที. 9 ใน
สมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์
Premyslid ซึ.งปัจจุบันเป็นทําเนียบ  
ประธานาธบิดีมาตั �งแต่ปี ค.ศ.1918 
ชมมหาวหิาร เซนต ์วติสั (St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหา
วิหาร อาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้
ชม)  มหาวิหารอันงามสง่าดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัย
ศตวรรษที. 14 นับว่าเป็นมหาวิหาร
สไตลโ์กธคิที.ใหญ่ที.สุดในกรุงปราก ซึ.งพระเจา้ชารล์ที. 4 โปรดใหส้รา้งขึ�น
ในปีค.ศ.1344 ภายในเป็นที.เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระ
เจา้ชารล์ที. 4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี. 1 และพระเจา้แมกซมิเิลี.ยนที. 2 เป็นตน้ 
แลว้ชมพระราชวงัหลวง(Royal Palace) ที.เป็นหนึ.งในสว่นที.เกา่แกท่ี.สดุ
ของปราสาทใชเ้ป็นที.ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั �งหลายแลว้เดนิ ชม
ยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ.งปัจจุบันมรีา้นขายของที.ระลกึ 
วางจําหน่ายอยูม่ากมาย จากนั�นนําทา่นเดนิขา้มสะพาน ชารล์ส ์สูย่า่นเมอืง
เกา่ จตัรุสัเมอืงเกา่ (Old Town Square) โดยจัตุรัสแห่งนี�ไดม้นีโยบายให ้
เป็นศูนยก์ลางสาธารณะที.สําคัญของกรุงปรากตั �งแต่ศัตวรรษที. 10 และได ้
เป็นตลาดหลักตั �งแต่ศัตวรรษที. 20 
ตอนตน้  ปัจจุบันนี�ได เ้ ป็นแหล่ง
ค ้า ข าย สิ. ง ที. ต ้อ ง ก า ร ใ ห ้แ ก่ทั � ง
นักท่องเที.ยวและผูค้นทอ้งถิ.น และ
เป็นแหล่งที.เต็มไปดว้ยคาเฟ่ต่างๆ 
ผับและรา้นอาหารอย่างมากมาย
ทั �งนี�ยงัรวมไปถงึรา้นขายของที.ระลกึ
ราคาถูก รถมา้ไวบ้รกิาร, พพิธิภัณฑ์
และหอ้งจัดแสดงผลงานศลิปต่างๆ  
ชมอาคารเมอืงเกา่ (The Old Town 
Hall) ที.ม ีนาฬกิาดาราศาตร ์(The Astronomical Clock) ตั �งอยูต่รง มมุทศิตะวันตกเฉียงใตข้องจตุรัส และ
นักท่องเที.ยวจะไดช้มรูปปั�นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูครสิตท์ั �งสบิสองคนปรากฎโฉมออกมาใหเ้ห็นทุกๆชั.วโมง 
ในทางทศิตะวันออกจะเห็นยอดแหลมของของโบสถ ์The Church of Our Lady Before Tyn และบรเิวณไกล ้ๆ
กันนั�นจะเป็นพระราชวัง ร็อคโคโค่ คนิสกี� (The Rococo Kinsky Palace) และ เมไดวอล เฮาส ์(The Medieval 
House) ระฆังหนิ (The Stone Bell) และทางรมิสดุของทศิต ะวันตกจะเป็นโบสถบ์าโรก เซ็นตน์โิคลัส(baroque 
St Nicholas Church) และตรงกลางของจัตุรัสเป็นอนุสาวรยีแ์ด่ ยัน ฮัส (Jan Hus)  อสิระอาหารเทีWยงตาม
อธัยาศยั ในเขตเมอืงเกา่ซึWงมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงมรดกโลกเชสกี< ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ( ระยะทาง170 กม. 2.30ชม.) นําท่านชมเมอืงที.ไดช้ื.อว่า
เป็นเพชรนํ <างามแหง่โบฮเีมยีเมอืงที.ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 
(World Heritage)   เมอืงนี�ตั �งอยูร่มิสองฝั.งของแมนํ่�าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที.มอีาคารเกา่แกต่ั �งแต่ยคุ
กลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึ�นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที.สําคัญแห่งหนึ.งของโลก นําท่านถ่ายรูป 
ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึ.งสรา้งขึ�นเมื.อปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที.ใหญเ่ป็นอนัดับสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ.งตั �งอยู่รมิฝั. งแม่นํ <าวอลตาวา (Vltava 
River) ตรงบรเิวณคุง้นํ�าฝั.งตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

คํWา  � รบัประทานอาหารคํWา ณ ภตัตาคาร (มื<อทีW4) อาหารจนี 

  � ทีWพกั:  Hotel Gold หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั หรอืโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง  
  (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
วนัทีWส ีW              เชสกี< ครมุลอฟ - ฮลัลส์ตทั หมูบ่า้นมรดกโลก – ซาลซบ์รูก์ ออสเตรยี 

                      � อาหาร เชา้,เทีWยง,เย็น 

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื<อทีW5) 

นําท่านออกเดนิทางสู่ ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) 
(ระยะทาง 210กม./3ชม. ) หมูบ่า้นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที.ตั �งอยู่ร ิม
ทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจี
สวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที.



โรแมนตกิที.สดุใน Salzkammergut เขตที.อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และม ี ทะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยี
ใหฉ้ายาเมอืงนี�ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื�นที.มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เดนิเที.ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ.งท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน นําท่านไปถ่ายรูปมุมมหาชน จุดชมววิ 
จากนั�นอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

เทีWยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มื<อทีW6)อาหาร
ทอ้งถิWน 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์ูรก์ ( Salzburg ) ออสเตรยี (ระยะทาง 
85 กม. 1.3 ชม.) ซึ.งมวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรยี มเีนนิ
ภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําท่านชมเมอืงซาลบูร์กที.มี
ชื.อเสยีงในเรื.องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ.งไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี
โดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่าจงึไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  ซาลบรูก์ตั �งอยูบ่นฝั.งแม่นํ�าซาลซัค 
(Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกับเทอืกเขา แอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตี
กวเีอกในศตวรรษที. 18 นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอสุ โมสาท (Wolfgang 
Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที.ถ่ายทําของ
ภาพยนตเ์รื.อง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที.
ย ิ.งใหญ่ฮอลิวู๊ด  นําท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell 
garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ที.มกีารจัดสวนในสไตล์
บาร็อกที.โด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนั�น
นําท่านขา้มแม่นํ� าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถ
มองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ที.ตั �งโดดเด่นอยู่บนเนิน
เหนือเมืองเก่า ใหท้่านถ่ายรูป ต่อจากนั�นนําท่านชม 
บา้นเลขทีW 9 ถนน Geteidegasse  บา้นสเีหลอืงเลขที. 9 
เป็นสถานที.ที.โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบา้นหลังนี�
มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยูอ่กี
หลังหนึ.ง บา้นหลังนี�ถกูดัดแปลงใหเ้ป็น
พพิิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกัน 
เ ป็ น  จ ั ตุ ร ั ส เ ร ส ซิ เ ด น ท ์
(Residenzplatz) เป็นจัตุรัสย่านกลาง
เมืองอยู่ใกล ้มหาวิหารแห่งเมือง
ซาลสบ์วรก์ (Salzburg Cathedral) มี
นํ�าพสุไตลบ์าโรกเป็นจดุเดน่ของบรเิวณ
นี� แลว้อสิระใหท้่านชมรา้นคา้ที.รายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสักการะมหาวหิารของ ซาลบรูก์ 
ที.ตั �งอยูต่รงจัตรัุสกลางเมอืงเดนิเที.ยวชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึ.งเป็นสว่นที.เป็นมรดกโลกยเูนส โก ้
จดทะเบยีนเมื.อปี ค.ศ.1996 ซึ.งก็เป็นปีเดยีวที.ข ึ�นทะเบยีนใหส้ว่นที.เป็นพระราชวังเชริน์บรุนน์เมอืงนี�ดูๆ อะไรก็โม
สารท์ไปหมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของที.ระลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ ตรารปูโมสารท์ไป หมดทั �งสิ�น  

คํWา  � รบัประทานอาหารคํWา ณ ภตัตาคาร (มื<อทีW7) อาหารจนี 

  �ทีWพกั: Star inn airport hotel Messe 3หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีWหา้             ซาลซบ์รูก์ – อนินสบ์รคู - ฟุสเซน่               

                      � อาหาร เชา้,เทีWยง,เย็น 

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื<อทีW8)  

นําท่านออกเดนิทางสู่ อนิสบ์รุค (Innsbruck) (ระยะทาง 184 กม. 3 
ชม.) เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเที.ยวของประเทศออสเตรยี ตั �งอยู่รมิฝั. ง
แม่นํ�าอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ครั �งอดีต
อนิสบ์รูคเป็นเมอืงที.รุ่งเรอืงที.สดุในยุคจักรพรรดแิม็กซมิเิลยีนที. 1 อัศวนิ
คนสดุทา้ยในยคุที.อัศวนิเป็นผูป้กครองบา้นเมอืง  เพราะฉะนั�นพระองคจ์งึ
ถอืวา่เป็นกษัตรยิพ์ระองคแ์รกแหง่สากลหลังยคุสิ�นอัศวนิ และยังเป็นเมอืง
ตากอากาศของผูท้ี.เขา้มาปกครองจักรวรรดอิอสเตรยี นอกจากนี�อนิสบ์รูค
ยังเป็นเมอืงตน้กําเนดิของเครื.องแกว้ครสิตัลชื.อดังที.สุดในโลกอย่างชวา
รอฟสกี�  นําท่านชม หลงัคาทองคํา 
(Goldenes Dachl) สถานที.ที.ใครไป
ใครมาเมอืง Innsbruck เป็นตอ้งแวะ
มาแหงนคอมองอาคารสุดคลาสสกิ 
และเก่าแก่ที.สุดประจําเมืองนี� ใน
อดตีเคยเป็นที.ประทับของกษัตรยิท์ิ



โรล ที.นี.กษัตรยิแ์มกซมิเิลี.ยนที. 1 พระนางมาเรยีเทเรซา่ เคยใชเ้ป็นที.ประทับชมการแสดง จากนั�นใหท้า่นเดนิทาง
เลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย กบัอาคารสวยๆหลากสสีนั ตัดกบัทอ้งฟ้า ที.สวยงาม  
 

เทีWยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื<อทีW9) อาหารจนี  
บา่ย  นําท่านเดินทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เยอรมัน 

(ระยะทาง 114 กม. 2ชม.) ตั �งอยู่ทางตอนใตข้องเยอรมัน 
เป็นเมอืงที.ใกลก้บัประเทศออสเตรยี ฟสุเซน่เป็นเมอืงเกา่มา
ตั �งแต่ครั �งจักรวรรดิโรมัน ในยุคกลางเมืองฟุสเซนเป็นที.
พํานักในฤดรูอ้นของบรรดาเชื�อพระวงศแ์ละพระขั �นสงูจากออ
สเบริก์ โดยพํารักอยูท่ี.ปราสาทโฮส (Hohes Schloss) และ
ยงัเป็นที.ตั �งของสสุานของนักบญุแมง (St Mang) ห  รอืท่าน
แม๊กนัส นักบุญผูป้กป้องเมอืงฟสุเซนตั �งแต่ปี พ.ศ.๑๖๐๐ 
และเป็นที.ตั �งปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรียมสี ิ.งที.น่าสังเกตุ
อกีออย่างคอืตัวตกึหรือบา้นช่องนั�นของทั �งเมอืงจะมหีลาก
สสีนัมากเหมอืนกับลูกกวาดสสีวยๆทั �งเมอืง อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงที.อาคารมสีหีลายหลากสตีัดกันเป็นภาพที.
สวยงาม พรอ้มบรรยากาศถนนคนเดนิซึ.งมรีา้นคา้รา้นอาหารมากมาย  

คํWา  � รบัประทานอาหารคํWา ณ ภตัตาคาร (มื<อทีW10) อาหารจนี 

  �ทีWพกั: Hotel Aktivhotel Winterberg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลเ้คยีง  
  (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีWหก          ฟุสเซน่ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

                     � อาหาร เชา้,เทีWยง,เย็น 

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื<อทีW11)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง 113 

กม.) เมืองเล็กๆที.สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรยี เพื.อนําท่านเดนิทางขึ�นโดยซัตเติ�ลบัส สู่ปราสาทนําท่านเขา้ชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์Neuschwanstein Castle นํา
ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ.งปราสาทนอย
ชวานสไตน์ ตั �งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ.งเป็น
ปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที. 2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดาร
ของหอ้งต่างๆ ที.ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิาร์
ดวากเนอร ์ซึ.งเป็นนักประพันธเ์พลงที.ทรงโปรดปรานยิ.ง 

เทีWยง  �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มื<อทีW12)เมนขูาหมเูยอรมนั  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 130 กม. 2ชม.) และเป็น

เมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที.ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และ
เป็นหนึ.งในเมอืงมั.งคั.งที.สุดของยุโรป ซึ.งมพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครอง
ดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที.จะผนวกเขา้เป็นส่วน
หนึ.งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั �งดา้นศลิปวัฒนธรรม 
และอาหารอันเลื.องชื.อ ซึ.งไดแ้กไ่สก้รอกเยอรมัน 
ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์ จากนั�นนําท่านสู่
บริเวณ จตัุรสัมาเรยีน Marienplatz ย่านเมือง
เก่าที.มสีถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที.สาคัญ
ของมวินคิ เซน่ ศาลาว่า การเกา่ ในรูปแบบศลิปะ
โกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระที.มรีูปแบบคลา้ย
หัวหอมใหญ ่อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปปิ�งตาม อธัยาศัย  

 
คํWา  � รบัประทานอาหารคํWา ณ ภตัตาคาร (มื<อทีW13)อาหารจนี 

   �ทีWพกั:  Holiday Inn Munich – South หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
  (ชื.อโรงแรมที.ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีWเจ็ด            มวินคิ – ถา่ยรปูสนามฟุตบอลอลัลอินัซ ์อารนีา่ - BMW Welt - ทา่อากาศยานมวินคิ                  

                       � อาหาร เชา้,เทีWยง  

 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื<อทีW14) 



 นําทา่นเดนิทางไปชมและถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอลอลัลอินัซ ์อารนีา่ 
และนําท่านผ่านชมบรเิวณสนามกฬีาโอลมิปิคทีWมวินคิไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็น
เจา้ภาพเมื.อปี เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์7วัน ค.ศ. 1972 จากนั�นนํา
ท่านเดนิทางเขา้สูโ่ลกแหง่ยนตรกรรมของ BMW Welt ที.จัดแสดงอยูภ่ายใน
อาคารขนาดใหญก่วา่ 25,000 ตรม. ตั �งอยูต่ดิกบัอาคารสํานักงานใหญข่อง BMW 
ทา่นจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ BMW ไมว่า่จะเป็น BMW,MINI รวมทั �ง Rolls-
Royce จะมรีถยนตแ์ทบทกุรุ่นจัดแสดงอยู ่โดยพื�นที.ใน BMW Welt จะถกูแบง่
ออกเป็นพื�นที.ตา่งๆ  ในการจัดแสดงรถยนต ์BMW โมเดลปัจจุบันทกุซรียี,์ โซน
มอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และทา่นยังสามารถเลอืกซื�อของที.ระลกึ
จากรา้นคา้ในโชวร์มู   

 
เทีWยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื<อทีW15) 
บา่ย               จนสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมวินคิ เพื.อทําการเช็คอนิ

เดนิทางกลับและใหท้า่นไดม้เีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และไดช้ ้
อปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที.สนามบนิ 

16.55น. ออกเดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เทีWยวบนิทีW QR058 
23.35น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลี.ยนเครื.อง 
 
วนัทีWแปด         ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
01.40น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีWยวบนิทีW QR834  
12.40น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

********************************** 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืWองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีWยนโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืWอใหท้า่นทอ่งเทีWยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงืWอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั<งนี<จะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึ<นไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที.มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื.อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ.ม (ในกรณีที.ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีWลูกคา้ตอ้งออกต ั{วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีWของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั<ง มฉิะน ั<นทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั<งสิ<น  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื.นวซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นที.เหลอืชําระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า  6  เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่.ากวา่ 3หนา้** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื.องจากเป็นราคาตั�วเครื.องบนิโปรโมชั.น เมื.อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื.อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.ระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที.จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  รวมถงึ เมื.อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ.ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  
5.อตัราคา่บรกิารนี<รวม  
1. คา่ตั�วโดยสารเครื.องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที.นั.งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ปเทา่นั�นไมส่ามารถเลื.อนวนัได)้  
2. คา่ที.พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที.ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที.ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที.บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ <าหนกักระเป๋าสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จํากดักระเป๋า 1ชิ<น นํ <าหนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึ<นเครืWองได ้7กโิลกรมั 
และค่าประกันวนิาศภัยเครื.องบนิตามเงื.อนไขของแต่ละสายการบนิที.มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ�าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับ
ตามที.สายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ.มแจง้กอ่นเดนิทาง14วัน ซื�อนํ�าหนักสัมภาระเพิ.ม 1ชิ�น นํ�าหนัก30กก. ราคา 
180 US ดอลลา่ร/์เที.ยว  



6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบื�องตน้ ดังนี�  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัที.มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัที.อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื.องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึ.งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื.อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั �งนี�การทําประกันนี�จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีWยว ทีWบงัคบัใหบ้รษิทันําเทีWยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ั<น แต่ทั �งนี� ท่าน
สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื�อความคุม้ครองเพิ.มเตมิ
สามารถแจง้ความประสงคม์าที.บรษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
 
6.อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื.นๆ ที.นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื.องดื.ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ�ามนั ที.สายการบนิเรยีกเก็บเพิ.มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื.องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที.จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที.โรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ <าใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีWเกดิข ึ<นจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืWนวซีา่/คา่มดัจาํต ั{วเครืWองบนิ (กรณีออกต ั{วแลว้ ) 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั<งหมดกอ่นทําการจอง เพืWอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมืWอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั<งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัเงืWอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั<งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที.จะเลื.อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที.มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ.ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี.ยนเที.ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื.องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ.งของผดิกฎหมาย ซึ.งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ.งของสญูหาย อันเนื.องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที.ยวเอง  
6. เมื.อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื.อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที.ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ.ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที.พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ.งอาจจะปรับเปลี.ยนตามที.ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื.องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที.เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี. / ปลอดบหุรี.ได ้
โดยอาจจะขอเปลี.ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี.พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื.องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที.ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเที.ยว อนัเนื.องมาจากการกระทําที.สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอื.น ๆ   
1 2. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึ.งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื.อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั �งนี�การทํา
ประกนันี�จากบรษัิทมากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีWยว  ทีWบงัคบัใหบ้รษิทันําเทีWยว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการ
เดนิทางเทา่น ั<น แต่ทั �งนี� ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้กรณีท่าน
ตอ้งการซื�อความคุม้ครองเพิ.มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที.บรษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื.องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที.ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ



ทอ่งเที.ยว อนัเนื.องมาจากการกระทําที.สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอื.น ๆ  
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอยืWนวซีา่เชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) 
ระยะเวลาดาํเนนิการยืWน 15 วนัทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิ<วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีWนดัหมาย ** 
1. พาสปอรต์ ที.ยงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่.ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมี

จํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพื.อตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตาม ควร
นําไปแสดงดว้ยเพื.อเป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิ<ว หรอื 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบ
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครื.องประดับ ตอ้งเป็นรปูที.ถา่ย
จากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาใบเปลี.ยนชื.อ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลี.ยน) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
(กรณีเด็กอายตุํWากวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษัิทที.ทา่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น โดยระบตํุาแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วันเดอืนปีที.เริ.มทํางานกบับรษัิทนี�และชว่งเวลาที.ขอลางานเพื.อเดนิทางไปยโุรป หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ.มทํางานและชว่งเวลาที.อนุมตัใิห ้
ลาหยดุเพื.อเดนิทางไปยโุรป เท่านั�นไมต่อ้งระบชุื.อประเทศ หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื.นวซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ั<น พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชื.อ
ลกูคา้ที.ระบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชื.อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที.มชี ื.อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทั �ง เซน็ชื.อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที.กําลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษ
เทา่นั�น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที.เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื.นวซีา่) 
 เด็กอายตุํWากวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทั �งบดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ี.บตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําที.สํานักงานเขต
ที.ทําเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชื.อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที.รับยื.นวซีา่ดว้ย กรณีเด็กที.
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีWเกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ ในกรณีที.ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี เป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบั
เขยีนชื.อ-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ที.มดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเลม่ที.มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ.าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่.ากวา่ 6 หลัก เพื.อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ที.จะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถที.จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื.อกลับสูภ่มูลํิาเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีWลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืWน ตอ้งมยีอดเงนิทีWครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 



**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืWนในคณะ 
ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย  (BANK GUARANTEE) ที.ออกจากทางธนาคารเท่านั�น ระบชุื.อเจา้ของบัญช ีและบคุคลที.
เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 15 วันก่อนยื.น ตอ้งสะกดชื.อ-สกุลใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีWบรษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ั<งหมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึ.งฉบับเพื.อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบรุายชื.อผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลที.จัดการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืWนวซี่าเชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที.แนบมาใหอ้ย่างถูกตอ้ง 
เนื.องจากเป็นขอ้มลูที.ตอ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกี.ยวกบัชื.อ,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิี.นอ้ง,สถานที.เกดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที.ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื.นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม่
ทกุครั �ง หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที.ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ.มเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทตูเพื.อใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรื.องวซีา่ของทา่น เนื.องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยื.นวซีา่นั�น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั�น ถงึสามารถดําเนนิการขั �นตอนการยื.นวซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืWนวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั<น และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื.นวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื.อประโยชนใ์นการยื.นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื.อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชื.อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชื.อ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานที.เกดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ที.อยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ตําแหน่ง ...................................................................... 
7. ชื.อสถานที.ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที.อยูท่ี.ทํางาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ี.ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ื.นๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ที.มาของรายไดนั้�น .......................................................................................................................... 
 

 

10 . สถานภาพ     �   โสด   �   สมรส   �   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 
  �   หยา่   �   มา่ย   �   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    �   แยกกนัอยู ่

11. ชื.อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที.เกดิ ..................... 
12. ชื.อ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที.เกดิ ...................... 
13. ชื.อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที.เกดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี� 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 



15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
16. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื.อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที.ดําเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนที.เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที.ผา่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที. .............................................. ถงึวันที. .................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื.อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที.ดําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื.นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุื.อ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ั<งหมด เจา้หนา้ทีWจะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพืWอดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชืWอบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 

หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีWยวขอ้งใดๆท ั<งสิ<น ท ั<งนี<บรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั<น 
 
 

 


