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 DREAM ROUTE EAST EUROPE  
เยอรมัน ออสเตรีย เชค  8วัน 5คืน   

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways (QR)  

เชค เมืองคาร์โลวี วารี เมืองแห่งสปา เยือนเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมืองเพชรน ้างามแห่ง โบฮีเมีย เยือน

กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น ้าวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง 
Old Town และ Little Town และชมปราสาทแห่งปราก ยิ่งใหญ๋อลังการสวยงาม 

 

ออสเตรีย “ฮัลล์สตัท” เมืองสวยริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก “ซาลซ์บูร์ก( Salzburg )” บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่าย

ท้าภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music “อินส์บรุค (Innsbruck)” เมืองแห่งหลังคาทองค้า 
 

เยอรมัน มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมจัตุรัสมาเรียน ถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารี BMW Welt 

อลังการกับปราสาทนอยชวานชไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 
 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง 

11-18 เม.ย. 61 59,900  

ไม่มีราคาเด็ก 

Infant 50% ของราคาทัวร์ 

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 มิ.ย. 61 52,900 12,500 25 

ราคาทัวร์รวมค่าวซี่าแลว้ 
 
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ 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 
 



วันที่หน่ึง     กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – สนามบินโดฮา  

 
17.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก

ช้ัน4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและแท็กกระเป๋า 

20.25 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงโดฮา  เที่ยวบินที่ QR835  
23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
 
วันทีส่อง      ท่าอากาศยานมิวนิค เยอรมัน - คาร์โลว ีวารี - กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ 

                   อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
01.50 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR059  
07.00 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลา

ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมงและช่วงฤดูหนาว
จะ 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) น้าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมือง
คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)(ระยะทาง 288 กม./3.30 ชม.) ได้
ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค เป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบ้าบัดโรคภัยต่างๆ 
น้าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่ว
โลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัย
โบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน ้าแร่ ซ่ึงต้องดื่มกับแก้วพิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน ้า 
จากนั นน้าท่านถ่ายรูปที่ The Hot Spring Colonnade อาคารที่มีบ่อน ้าพุร้อนพุ่งสูง ความร้อนถึง 72 องศา
เซลเซียส และพุ่งขึ นสูงลิ่วถึง 12 เมตร ให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศที่สวยงามของเมือง 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่)อาหารจีน 

บ่าย น้าท่านไปถ่ายรูปและเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับ
เมืองน้อยน่ารักหรือเลือกซื อสินค้าของที่ระลึก ได้เวลา
สมควร น้ าท่ าน เดินทางสู่  ก รุงปราก  (Prague) 
(ระยะทาง127ม./ 2ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐเชค อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
โกสโลวาเกียซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่ง
ปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ น้าท่านเดินทางไปชม 
สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่
สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น ้าวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little 
Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค ้ายัน 
16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่
ตั งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ ซ่ึงหน่ึงในจ้านวนนี มีรูปปั้นของเซนต์
จอห์น เนโปมุก (St. John Nepomuk) เป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพาน 
สร้างเมื่อปีค.ศ.1683 สะพานแห่งนี เปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หน่ึง
ของกรุงปรากด้วย 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)อาหารท้องถิ่น 

   ทีพ่กั: Expo hotel Prague หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันทีส่าม          ปราก - เข้าชมปราสาทปราก – จตุัรัสเมืองเกา่ – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ   

                    อาหาร เช้า,เย็น 

 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที3่) 



น้าท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ นอยู่บนเนินเขาตั งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ใน
สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ 
Premyslid ซ่ึงปัจจุบันเป็นท้าเนียบ  
ประธานาธิบดีมาตั งแต่ปี ค.ศ.1918 
ชมมหาวิหาร เซนต์ วิตัส (St.Vitus 
Cathedral) (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้า
ชม)  มหาวิห ารอั นงามสง่าด้ วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัย
ศตวรรษที่  14 นับว่าเป็นมหาวิหาร
สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซ่ึงพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ น
ในปีค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ส้าคัญในอดีต เช่น พระ
เจ้าชาร์ลที่ 4,พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น 
แล้วชมพระราชวังหลวง(Royal Palace) ที่เป็นหน่ึงในส่วนที่เก่าแก่ที่สุด
ของปราสาทใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั งหลายแล้วเดิน ชม
ย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก 
วางจ้าหน่ายอยู่มากมาย จากนั นน้าท่านเดินข้ามสะพาน ชาร์ลส์ สู่ย่านเมือง
เก่า จัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) โดยจัตุรัสแห่งนี ได้มีนโยบายให้
เป็นศูนย์กลางสาธารณะที่ส้าคัญของกรุงปรากตั งแต่ศัตวรรษที่ 10 และได้
เป็นตลาดหลักตั งแต่ศัตวรรษที่ 20 
ตอนต้น   ปัจจุบันนี ได้ เป็นแหล่ง
ค้ าข ายสิ่ งที่ ต้ อ งก ารให้ แ ก่ ทั ง
นักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่น และ
เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ต่างๆ 
ผับและร้านอาหารอย่างมากมาย
ทั งนี ยังรวมไปถึงร้านขายของที่ระลึก
ราคาถูก รถม้าไว้บริการ, พิพิธภัณฑ์
และห้องจัดแสดงผลงานศิลปต่างๆ  
ชมอาคารเมืองเก่า (The Old Town 
Hall) ที่มี นาฬิกาดาราศาตร์ (The Astronomical Clock) ตั งอยู่ตรง มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจตุรัส และ
นักท่องเที่ยวจะได้ชมรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั งสิบสองคนปรากฎโฉมออกมาให้เห็นทุกๆชั่วโมง 
ในทางทิศตะวันออกจะเห็นยอดแหลมของของโบสถ์ The Church of Our Lady Before Tyn และบริเวณไกล้ๆ
กันนั นจะเป็นพระราชวัง ร็อคโคโค่ คินสกี  (The Rococo Kinsky Palace) และ เมไดวอล เฮาส์ (The Medieval 
House) ระฆังหิน (The Stone Bell) และทางริมสุดของทิศต ะวันตกจะเป็นโบสถ์บาโรก เซ็นต์นิโคลัส(baroque 
St Nicholas Church) และตรงกลางของจัตุรัสเป็นอนุสาวรีย์แด่ ยัน ฮัส (Jan Hus)  อิสระอาหารเที่ยงตาม
อัธยาศัย ในเขตเมืองเก่าซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกชิม  จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ 
เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ( ระยะทาง170 กม. 2.30ชม.) น้าท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่า
เป็นเพชรน่้างามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 
(World Heritage)   เมืองนี ตั งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั งแต่ยุค
กลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่ส้าคัญแห่งหน่ึงของโลก น้าท่านถ่ายรูป 
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) บริเวณรอบนอก ซ่ึงสร้างขึ นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซ่ึงตั งอยู่ริมฝั่งแม่น่้าวอลตาวา (Vltava 
River) ตรงบริเวณคุ้งน ้าฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารจีน 

   ทีพ่ัก:  Hotel Gold หรือระดับใกล้เคียงกัน หรือโรงแรม ณ เมืองใกล้เคียง  

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
วันทีส่ี ่             เชสกี ้ครุมลอฟ - ฮัลล์สตัท หมู่บา้นมรดกโลก – ซาลซบ์ูร์ก ออสเตรีย 

                       อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5) 

น้าท่านออกเดินทางสู่  ฮัลล์สตัท  (Hallstatt) 
(ระยะทาง 210กม./3ชม. ) หมู่บ้านมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี  เมืองที่ตั งอยู่ ริม
ทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
สวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่
โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่



บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมี  ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และ
เป็นพื นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ใน
ภวังค์แห่งความฝัน น้าท่านไปถ่ายรูปมุมมหาชน จุดชมวิว จากนั นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่6)อาหาร

ท้องถิ่น 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมือง ซาลซ์บูร์ก ( Salzburg ) ออสเตรีย (ระยะทาง 

85 กม. 1.3 ชม.) ซ่ึงมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย มีเนิน
ภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง น้าท่านชมเมืองซาลบูร์กที่มี
ชื่อเสียงในเร่ืองสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  ซาลบูร์กตั งอยู่บนฝั่งแม่น ้าซาลซัค 
(Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขา แอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีต
กวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท (Wolfgang 
Amadeus Mozart) แล ะยั ง เป็ น สถ านที่ ถ่ า ยท้ าข อ ง
ภาพยนต์เร่ือง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่
ยิ่งใหญ่ ฮอลิวู๊ด   น้าท่ านชม สวนมิราเบล  (Mirabell 
garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์
บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ จากนั น
น้าท่านข้ามแม่น ้าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถ
มองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั งโดดเด่นอยู่บนเนิน
เหนือเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายรูป ต่อจากนั นน้าท่านชม 
บ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse  บ้านสีเหลืองเลขที่ 9 
เป็นสถานที่ที่ โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี 
มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขาย้ายไปอยู่อีก
หลังหนึ่ง บ้านหลังนี ถูกดัดแปลงให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกัน 
เ ป็ น  จั ตุ รั ส เ ร ส ซิ เ ด น ท์ 
(Residenzplatz) เป็นจัตุรัสย่านกลาง
เมืองอยู่ ใกล้  มหาวิหารแห่งเมือง
ซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral) มี
น ้าพุสไตล์บาโรกเปน็จุดเด่นของบริเวณ
นี  แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของ  ซาลบูร์ก 
ที่ตั งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซ่ึงเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนส โก้
จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวที่ขึ นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี ดูๆ อะไรก็โม
สาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไป หมดทั งสิ น  

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) อาหารจีน 

  ทีพ่ัก: Star inn airport hotel Messe 3หรือระดับใกล้เคียงกัน  

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีห้่า             ซาลซบ์ูร์ก – อินนส์บรูค - ฟุสเซ่น                            อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)  

น้าท่านออกเดินทางสู่ อินส์บรุค (Innsbruck) (ระยะทาง 184 กม. 3 
ชม.) เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั งอยู่ริมฝั่ง
แม่น ้าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ครั งอดีต
อินส์บรูคเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 อัศวิน
คนสุดท้ายในยุคที่อัศวินเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง  เพราะฉะนั นพระองค์จึง
ถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งสากลหลังยุคสิ นอัศวิน และยังเป็นเมือง
ตากอากาศของผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรีย นอกจากนี อินส์บรูค
ยังเป็นเมืองต้นก้าเนิดของเคร่ืองแก้วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย่างชวา
รอฟสกี   น้าท่านชม หลังคาทองค่า 
(Goldenes Dachl) สถานที่ที่ใครไป
ใครมาเมือง Innsbruck เป็นต้องแวะ
มาแหงนคอมองอาคารสุดคลาสสิก 
และเก่าแก่ที่สุดประจ้าเมืองนี  ใน
อดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิ
โรล ที่ น่ีกษัตริย์แมกซิมิเลี่ยนที่  1 
พระนางมาเรียเทเรซ่า เคยใช้เป็นที่
ประทับชมการแสดง จากนั นให้ท่าน



เดินทางเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารสวยๆหลากสีสัน ตัดกับท้องฟ้า ที่สวยงาม  
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) อาหารจีน  
บ่าย  น้าท่ าน เดินทางสู่  เมืองฟุ ส เซ่ น  (Fussen) เยอรมัน 

(ระยะทาง 114 กม. 2ชม.) ตั งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมัน 
เป็นเมืองที่ใกล้กับประเทศออสเตรีย ฟุสเซ่นเป็นเมืองเก่ามา
ตั งแต่ครั งจักรวรรดิโรมัน ในยุคกลางเมืองฟุสเซนเป็นที่
พ้านักในฤดูร้อนของบรรดาเชื อพระวงศ์และพระขั นสูงจากออ
สเบิร์ก โดยพ้ารักอยู่ที่ปราสาทโฮส (Hohes Schloss) และ
ยังเป็นที่ตั งของสุสานของนักบุญแมง (St Mang) ห  รือท่าน
แม๊กนัส นักบุญผู้ปกป้องเมืองฟุสเซนตั งแต่ปี พ.ศ.๑๖๐๐ 
และเป็นที่ตั งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียมีสิ่งที่น่าสังเกตุ
อีกออย่างคือตัวตึกหรือบ้านช่องนั นของทั งเมืองจะมีหลาก
สีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั งเมือง อิสระให้ท่านเดินชมเมืองที่อาคารมีสีหลายหลากสีตัดกันเป็นภาพที่
สวยงาม พร้อมบรรยากาศถนนคนเดินซ่ึงมีร้านค้าร้านอาหารมากมาย  

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) อาหารจีน 

  ทีพ่ัก: Hotel Aktivhotel Winterberg หรือระดับใกล้เคียงกันหรือเมืองใกล้เคียง  

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีห่ก          ฟุสเซ่น – โฮเอินชวังเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค         อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่11)  
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง 113 

กม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย เพื่อน้าท่านเดินทางขึ นโดยซัตเติ ลบัส สู่ปราสาทน้าท่านเข้าชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์ Neuschwanstein Castle น้า
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอย
ชวานสไตน์ ตั งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็น
ปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดาร
ของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์
ดวากเนอร์ ซ่ึงเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที1่2)เมนูขาหมเูยอรมัน  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 130 กม. 2ชม.) และเป็น
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และ
เป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครอง
ด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วน
หน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั งด้านศิลปวัฒนธรรม 
และอาหารอันเลื่องชื่อ ซ่ึงได้แก่ไส้กรอกเยอรมัน 
ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์  จากนั นน้าท่านสู่
บริเวณ จัตุรัสมาเรียน Marienplatz ย่านเมือง
เก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญ
ของมิวนิค เซ่น ศาลาว่า การเก่า ในรูปแบบศิลปะ
โกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้าย
หัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตาม อัธยาศัย  

 
ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)อาหารจีน 

   ที่พัก:  Holiday Inn Munich – South หรือระดับใกลเ้คียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีเ่จ็ด            มิวนิค – ถ่ายรูปสนามฟุตบอลอัลลอิันซ์ อารีน่า - BMW Welt - ท่าอากาศยานมิวนคิ อาหาร เช้า,เที่ยง  

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที1่4) 
 น้าท่านเดินทางไปชมและถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า 

และน้าท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพเมื่อปี เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน ค.ศ. 1972 จากนั นน้า
ท่านเดินทางเข้าสู่โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จัดแสดงอยู่ภายใน

อาคารขนาดใหญ่กวา่ 25,000 ตรม. ตั งอยู่ติดกับอาคารส้านักงานใหญ่ของ BMW 



ท่านจะได้ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW,MINI รวมทั ง Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจัดแสดง
อยู่ โดยพื นที่ใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพื นที่ต่างๆ  ในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, โซน
มอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซื อของที่ระลึก
จากร้านค้าในโชว์รูม   

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่15) 

บ่าย               จนสมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิวนิค เพื่อท้าการเช็คอิน
เดินทางกลับและให้ท่านได้มีเวลาในการท้า คืนภาษี (Tax Refund) และได้ช้
อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่สนามบิน 

16.55น. ออกเดินทางกลับสู่ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR058 
23.35น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศ การ์ต้า แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
 
วันทีแ่ปด         ท่าอากาศยานโดฮา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

 
01.40น. ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR834  
12.40น. คณะเดินทางกลับถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

ค่านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ้านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท่าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวร์และช่าระค่าบริการ  
- กรุณาช้าระมัดจ้า  ภายใน 2 วันท่าการ  
กรุณาส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช้าระมัดจ้าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช้าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง  

**ส่าคัญ**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ และ
จ้านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า หน้า3** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ  **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั งสิ น  
5.อัตราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน่้าหนักกระเป๋าสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ จ่ากัดกระเป๋า 1ช้ิน น่้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 
และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ ถ้าต้องการซื อน ้าหนักเพิ่มแจ้งก่อนเดินทาง14วัน ซื อน ้าหนักสัมภาระเพิ่ม 1ชิ น น ้าหนัก30กก. ราคา 
180 US ดอลล่าร์/เที่ยว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบื องต้น ดังนี   
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 



  ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท  
  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท้าประกันนี จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน่าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน่าเที่ยว ท่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ทั งนี  ท่าน
สามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
7.รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้นแล้ว กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้วหักออกจากค่าทัวร์ 2,200 บาท 
 
6.อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าทา้หนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน  
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 45 EURO ต่อทริป ส่าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจและน้่าใจจากท่าน  
 
กรณวีีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ช่าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า/ค่ามัดจา่ตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวแล้ว ) 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท่าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั งหมด  
7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหน่ึง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
1 2. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท้าแผนประกันภัยการเดินทางส้าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย 
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั งนี การท้า
ประกันนี จากบริษัทมากกว่าข้อบังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน่าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน่าเที่ยว ท่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่าน้ัน แต่ทั งนี  ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีท่าน
ต้องการซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 
 
 
 



เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเยอรมัน) 

ระยะเวลาด่าเนินการยื่น 15 วันท่าการ 
** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไม่หมดอายุ และมีอายุไมต่่้ากวา่ 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน้าไปตอ่อายุกอ่นน้าส่ง และมี
จ้านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้าเพื่อตดิวีซ่า หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควร
น้าไปแสดงด้วยเพือ่เป็นเอกสารอ้างอิงกับทางสถานฑูต  
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปัจจบุัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 4.5x3.5 cm จ่านวน 2 ใบ

และมีอายุไมเ่กิน 3 เดอืน หา้มตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา หา้มมเีคร่ืองประดับ ตอ้งเป็นรูปทีถ่่าย
จากร้านถา่ยรูปเท่านั น 
 

3. เอกสารส่วนตัว 
ส้าเนาทะเบียนบา้น / สา้เนาบัตรประชาชน / ส้าเนาบัตรข้าราชการ (ถา้มี) 
ส้าเนาทะเบียนสมรส / สา้เนาทะเบียนหยา่ / สา้เนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส้าเนาใบเปลี่ยนชือ่ – นามสกุล (ถ้าเคยทีการเปลี่ยน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุต่่ากว่า20ป)ี แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส่าเนาทะเบียนบ้าน / ส่าเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส่าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา  

 
4. หลักฐาน/ใบรับรองการท่างานจากบริษัททีท่่านท้างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุต้าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน

ปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เร่ิมท้างานกับบริษัทนี และชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั นจะกลับมาท้างานตามปกติ
หลังครบก้าหนด ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท้างานจากบริษัทฯ ระบุต้าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท้างานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้
ลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เท่านั นไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากนั นจะกลับมาท้างานตามปกติหลังครบก้าหนด และต้องมี
อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน พร้อมประทับตราบริษัท โดยชื่อ
ลูกค้าที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
4.2 กรณเีจา้ของกจิการ สา้เนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วน พร้อมทั ง เซ็นชือ่รับรองส้าเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น)  
4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) 
 เด็กอายุต่่ากว่า 20 ป ี

จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากทั งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท้าที่ส้านักงานเขต
ที่ท้าเบียนบ้านอยู่  (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ้าเภอหรือผู้อ้านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่าด้วย กรณีเด็กที่
บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ้านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

4.4 กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส้าเนาบัตรข้าราชการบา้นาญมาดว้ย  
4.5 กรณเีป็นแม่บา้น ใช้สา้เนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตัวเองหรือ
ของสามีกไ็ด ้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกบัสาม ี จะต้องมีจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      พร้อมกับ
เขียนชื่อ-นามสกลุ วันเดือนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ที่มดี้วยกัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1ส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ่าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) 
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่้าเสมอ และมีจ้านวนไม่ต่้ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล้าเนา 
แนะน้าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 

**ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลมุค่าทัวร์ด้วย ** 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

 

a. หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืนในคณะ 

ต้องท้าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่

เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 15 วันก่อนยื่น ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต 



5.3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะต้องออก
จดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท้างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย  

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น  กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้อย่างถูกต้อง 
เน่ืองจากเป็นข้อมูลทีต่้องส่งใหก้ับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านได้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะ   
ถูกปฏเิสธวีซ่าได ้
 
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเีกดิ,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ้านวนบุตรของผู้เดินทาง  
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ชา้ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  
กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตูเพื่อให้อยู่ในดลุยพินิจของ
สถานทตูเร่ืองวีซ่าของทา่น เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัท 
การยื่นวีซ่านั น ผู้เดินทางตอ้งช้าระยอดมัดจา้ทา่นละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั น ถึงสามารถดา้เนินการขั นตอนการยื่นวีซ่าได้ 

 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร** 

แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดิม (ถ้าม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดือน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานที่เกดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญิง 

5. ที่อยูป่ัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 
โทรศัพท์มือถือ ..........................................................  โทรศัพทบ์้าน .......................................................... 
6. อาชีพปัจจุบัน .................................................... ตา้แหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานที่ทา้งาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ทา้งาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่้างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อเีมล์ .......................... 
8. รายไดต้่อเดือน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหล่งที่มาของรายได้นั น .......................................................................................................................... 

 

 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้าม ีขอรายละเอยีด ดังนี  
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย์ ............................................................................................................ 
16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี  

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ดา้เนินการ หากทราบ)   

17. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

ไม่เคย 



เคยได้  ใช้ไดต้ั งแตว่ันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

18. เคยถูกพิมพ์ลายนิ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี  

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ดา้เนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

20. ความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการดา้รงชีพระหว่างการเดินทางและพ้านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตวัผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ (บดิา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 
     เชค็เดินทาง     กรุณาระบุชื่อ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    
   เงินสด 

 

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าทีจ่ะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน ** 
- หนังสือเดินทางเลม่เกา่ จา่เป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวติัการเดินทางของท่าน 
- หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการท่างานฉบบัจริง กรุณากรอกข้อมูลการทา่งานของท่านเป็นภาษาอังกฤษให้

ครบถ้วน ได้แก่ ช่ือบริษัท / ต่าแหน่งของท่าน / ลักษณะงาน / รายได้ต่อเดอืน  
 

หมายเหตุ : การอนุมัติวซี่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมม่ีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทัง้น้ีบริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 
 
 

 


