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 QR89 Dream Route East Europe ยโุรปตะวนัออก เยอรมนั ออสเตรยี เชค 8วนั 5คนื 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 DREAM ROUTE EAST EUROPE  

เยอรมนั ออสเตรยี เชค  8วนั 5คนื   
เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR)  

เชค เมอืงคารโ์ลว ีวาร ีเมอืงแหง่สปา เยอืนเมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ ชมเมอืงเพชรน้ํางามแหง่ โบฮเีมยี 

เยอืนกรุงปราก ชมสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเกา่แกส่ไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน้ํ่าวัลตาวาที่
เชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little Town และชมปราสาทแหง่ปราก ยิง่ใหญอ๋ลังการสวยงาม 

 

ออสเตรยี “ฮลัลส์ตทั” เมอืงสวยรมิทะเลสาบ ทีส่วยทีส่ดุในโลก “ซาลซบ์ูรก์( Salzburg )” บา้นเกดิโมสารท์ 

สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music “อนิสบ์รคุ (Innsbruck)” เมอืงแหง่หลังคาทองคํา 
 

เยอรมนั มวินคิ เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ชมจัตุรัสมาเรียน ถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟตุบอลอัลลอิันซ ์อารี BMW 

Welt อลังการกบัปราสาทนอยชวานชไตน ์ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

11-18 เม.ย. 61 59,900  

ไมม่รีาคาเด็ก 

12,500 25  

23 – 30 เม.ย. 61 49,888 12,500 25  

บรษิทั  บญุทรพัยท์วัร ์ จ ำกดั  
BOONSARP TOUR CO,. LTD 

   99/1 ถ.กาญจนาภเิษก เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
   TEL: (662) 9987341-42), (662) 0003835-36 
   TEL: (6696) 2590024 (6681) 3544803  
          ใบอนุญาตธุรกจิน าเทีย่วเลขที ่11/2152 
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7-14 พ.ค. 61 49,900 Infant 50% ของราคาทัวร ์ 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 
 
วนัทีห่นึง่     กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโดฮา  

 
17.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar 
Airways โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสารและแท็กกระเป๋า 

20.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทีย่วบนิที ่QR835  
23.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานมวินคิ เยอรมนั - คารโ์ลว ีวาร ี- กรงุปราก สะพานชารล์ส ์

                   อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR059  
07.00 น.        เดนิทางถงึทา่อากาศยานมวินคิ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง

และชว่งฤดูหนาวจะ 6 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําท่านขึน้รถโคช้ปรับ
อากาศเดินทางสู่ เมอืงคารโ์ลวี วาร ี(Karlovy vary)(
ระยะทาง 288 กม./3.30 ชม.) ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสปาที่
ใหญ่ที่สุดของสาธารณรฐัเชค เป็นเมืองที่มชี ือ่เสียงไปทั่ว
โลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคาร์
โลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิาร
รักษาสุขภาพ ตามความเชือ่ที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชญิท่าน
ทดลองดืม่น้ําแร่ ซ ึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้
พอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา จากนั้นนําท่าน
ถ่ายรูปที ่The Hot Spring Colonnade อาคารทีม่บีอ่น้ําพุ
รอ้นพุ่งสูง ความรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส และพุ่งขึน้สงูลิว่ถงึ 12 เมตร ใหท้่านถ่ายภาพทีร่ะลกึกับ
บรรยากาศทีส่วยงามของเมอืง 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)อาหารจนี 

บา่ย นําท่านไปถ่ายรูปและเดนิเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับ
เมอืงนอ้ยน่ารักหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลา
สมควร นําท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (Prague) 
(ระยะทาง127ม./ 2ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรฐัเชค อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
โกสโลวาเกยีซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่ง
ปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ นําท่านเดนิทางไปชม 
สะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) เป็นสะพานเกา่แก่
สไตลโ์กธกิทีท่อดขา้มแมน้ํ่าวลัตาวาทีเ่ชือ่มระหวา่ง Old Town และ Little 
Town สะพานสรา้งในปี 1357 ในสมัยพระเจา้ชารล์สท์ี ่4 มาเสร็จสมบรูณ์
ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 มคีวามยาว 520 เมตร กวา้ง 10 เมตร มตีอมอ่ค้ํา
ยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คอืรูปปั้นโลหะของเหล่านักบญุสไตลบ์า
รอกทีต่ัง้อยู่สองขา้งสะพานราว 30 องค ์ซึง่หนึง่ในจํานวนนี้มรีูปปั้นของ
เซนตจ์อหน์ เนโปมกุ (St. John Nepomuk) เป็นรูปปั้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุบน
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สะพาน สรา้งเมือ่ปีค.ศ.1683 สะพานแหง่นีเ้ปรยีบเสมอืนเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึง่ของกรงุปรากดว้ย 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)อาหารทอ้งถิน่ 

   ทีพ่กั: Expo hotel Prague หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่าม          ปราก - เขา้ชมปราสาทปราก – จตัรุสัเมอืงเกา่ – เชสกีค้รมุลอฟ - ปราสาทครมุลอฟ   

                    อาหาร เชา้,เย็น 

 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่
9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่ง
ราชวงศ ์Premyslid ซึง่ปัจจุบันเป็น
ทําเนียบ  ประธานาธบิดีมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต ์
วติสั (St.Vitus Cathedral) (กรณีมี
พธิีภายในมหาวิหาร อาจไม่ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้ชม)  มหาวหิารอนังาม
สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน
สมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหา
วหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดให ้
สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญใน
อดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4,พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และพระเจา้แมกซมิิ
เลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง(Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่
ในสว่นทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของปราสาทใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีน
ทัง้หลายแลว้เดนิ ชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบัน
มรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย จากนัน้นําท่านเดนิขา้ม
สะพาน ชารล์ส ์สูย่า่นเมอืงเกา่ จตัรุสัเมอืงเกา่ (Old Town Square) 
โดยจัตรัุสแหง่นีไ้ดม้นีโยบายใหเ้ป็นศนูยก์ลางสาธารณะทีสํ่าคัญของกรุง
ปรากตัง้แต่ศัตวรรษที ่10 และได ้
เป็นตลาดหลักตัง้แต่ศัตวรรษที่ 20 
ตอนตน้   ปัจจุบันนี้ได เ้ ป็นแหล่ง
ค ้า ข าย สิ่ ง ที่ ต ้อ ง ก า ร ใ ห ้แ ก่ทั ้ ง
นักท่องเที่ยวและผูค้นทอ้งถิน่ และ
เป็นแหล่งที่เต็มไปดว้ยคาเฟ่ต่างๆ 
ผับและรา้นอาหารอยา่งมากมายทัง้นี้
ยังรวมไปถึงรา้นขายของที่ระลึก
ราคาถูก รถมา้ไวบ้รกิาร, พพิธิภัณฑ์
และหอ้งจัดแสดงผลงานศลิปต่างๆ  
ชมอาคารเมอืงเกา่ (The Old Town Hall) ทีม่ ีนาฬกิาดาราศาตร ์(The Astronomical Clock) ตัง้อยู่
ตรง มมุทศิตะวันตกเฉียงใตข้องจตุรัส และนักท่องเทีย่วจะไดช้มรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซคูรสิตท์ัง้
สบิสองคนปรากฎโฉมออกมาใหเ้ห็นทุกๆชัว่โมง ในทางทศิตะวันออกจะเห็นยอดแหลมของของโบสถ ์
The Church of Our Lady Before Tyn และบรเิวณไกล ้ๆ กนันัน้จะเป็นพระราชวัง ร็อคโคโค ่คนิสกี ้(The 
Rococo Kinsky Palace) และ เมไดวอล เฮาส ์(The Medieval House) ระฆังหนิ (The Stone Bell) 
และทางรมิสดุของทศิต ะวันตกจะเป็นโบสถบ์าโรก เซ็นตน์โิคลัส(baroque St Nicholas Church) และ
ตรงกลางของจัตรัุสเป็นอนุสาวรยีแ์ด ่ยนั ฮสั (Jan Hus)  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ในเขตเมอืง
เกา่ซึง่มรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก
เชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) ( ระยะทาง170 กม. 2.30ชม.) นําทา่นชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเพชร
น า้งามแหง่โบฮเีมยีเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 
(World Heritage)   เมอืงนี้ตัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน้ํ่าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แก่
ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแห่งหนึง่ของ
โลก นําทา่นถา่ยรปู ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) บรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็น
ปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่
รมิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น้ําฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete 
Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 

   ทีพ่กั:  Hotel Gold หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั หรอืโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่ ี ่             เชสกี ้ครมุลอฟ - ฮลัลส์ตทั หมูบ่า้นมรดกโลก – ซาลซบ์รูก์ ออสเตรยี 

                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

นําท่านออกเดนิทางสู่ ฮลัลส์ตทั (Hallstatt) 
(ระยะทาง 210กม./3ชม. ) หมูบ่า้นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั ้งอยู่ร ิม
ทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจี
สวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที่
โรแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่
บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และม ี  ทะเลสาบสวยถงึ 
76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุก
แหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชม
เมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน นําท่านไปถ่ายรูปมุมมหาชน จุดชมววิ จากนัน้อสิระให ้
ทา่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที่6)อาหาร

ทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์ูรก์ ( Salzburg ) ออสเตรยี (ระยะทาง 

85 กม. 1.3 ชม.) ซึง่มวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรยี มี
เนนิภเูขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําท่านชมเมอืงซาลบรูก์ที่
มชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่ง
ดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่าจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997  ซาลบรูก์ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน้ํ่าซาลซัค 
(Salzach) และ มอีาณาเขตตดิกับเทอืกเขา แอลป์ เป็นบา้นเกดิของคตี
กวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอสุ โมสาท (Wolfgang 
Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายทําของ
ภาพยนตเ์รือ่ง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที่
ย ิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด  นําท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell 
garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตล์
บาร็อกทีโ่ด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนัน้
นําท่านขา้มแม่น้ําซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถ
มองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ทีต่ัง้โดดเด่นอยู่บนเนนิ
เหนือเมืองเก่า ใหท้่านถ่ายรูป ต่อจากนั้นนําท่านชม 
บา้นเลขที ่9 ถนน Geteidegasse  บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 
เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบา้นหลังนี้
มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยูอ่กี
หลังหนึง่ บา้นหลังนีถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็น
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
น้ําพสุไตลบ์าโรกเป็นจดุเดน่ของบรเิวณ
นี้ แลว้อสิระใหท้่านชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสักการะมหาวหิารของ 
ซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรัุสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็น
มรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริ์
นบรนุนเ์มอืงนีดู้ๆ  อะไรก็โมสารท์ไปหมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ ตรา
รปูโมสารท์ไป หมดทัง้สิน้  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารจนี 

  ทีพ่กั: Star inn airport hotel Messe 3หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  



 

    5 | P a g e  
  ID:BOONSARPTOUR    

11/2152 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีห่า้             ซาลซบ์รูก์ – อนินสบ์รคู - ฟุสเซน่               

                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่)  

นําท่านออกเดนิทางสู ่อนิสบ์รุค (Innsbruck) (ระยะทาง 184 กม. 3 
ชม.) เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แมน้ํ่าอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยูร่ะหว่างเทอืกเขาแอลป์ ครัง้อดตี
อนิสบ์รคูเป็นเมอืงทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุในยคุจักรพรรดแิม็กซมิเิลยีนที ่1 อัศวนิ
คนสดุทา้ยในยุคทีอ่ัศวนิเป็นผูป้กครองบา้นเมอืง  เพราะฉะนัน้พระองค์
จงึถอืวา่เป็นกษัตรยิพ์ระองคแ์รกแห่งสากลหลังยคุสิน้อัศวนิ และยังเป็น
เมอืงตากอากาศของผูท้ีเ่ขา้มาปกครองจักรวรรดอิอสเตรยี นอกจากนี้
อนิสบ์รคูยงัเป็นเมอืงตน้กําเนดิของเครือ่งแกว้ครสิตัลชือ่ดังทีส่ดุในโลก
อย่ า งช ว า รอฟสกี้   นํ าท่ า นชม 
หลงัคาทองค า (Goldenes Dachl) 
ส ถ า น ที่ ที่ ใ ค ร ไ ป ใ ค ร ม า เ มื อ ง 
Innsbruck เป็นตอ้งแวะมาแหงนคอ
มองอาคารสุดคลาสสกิ และเก่าแก่
ทีส่ดุประจําเมอืงนี้ ในอดตีเคยเป็นที่
ประทับของกษัตรยิท์โิรล ทีน่ี่กษัตรยิ์
แมกซมิเิลีย่นที ่1 พระนางมาเรยีเทเร
ซา่ เคยใชเ้ป็นทีป่ระทับชมการแสดง 
จากนัน้ใหท้า่นเดนิทางเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย กบัอาคารสวยๆหลากสสีนั ตัดกบัทอ้งฟ้า ทีส่วยงาม  
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) อาหารจนี  

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เยอรมัน 
(ระยะทาง 114 กม. 2ชม.) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเยอรมัน 
เป็นเมอืงทีใ่กลก้ับประเทศออสเตรยี ฟสุเซน่เป็นเมอืงเก่า
มาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน ในยุคกลางเมอืงฟสุเซนเป็นที่
พํานักในฤดูรอ้นของบรรดาเชือ้พระวงศแ์ละพระขัน้สงูจาก
ออสเบริก์ โดยพํารักอยูท่ีป่ราสาทโฮส (Hohes Schloss) 
และยังเป็นทีต่ัง้ของสสุานของนักบญุแมง (St Mang) ห  
รอืท่านแม๊กนัส นักบญุผูป้กป้องเมอืงฟสุเซนตัง้แต่ปี พ.ศ.
๑๖๐๐ และเป็นทีต่ัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยีมสี ิง่ทีน่่า
สงัเกตอุกีออยา่งคอืตัวตกึหรอืบา้นชอ่งนัน้ของทัง้เมอืงจะมี
หลากสสีนัมากเหมอืนกบัลกูกวาดสสีวยๆทัง้เมอืง อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงทีอ่าคารมสีหีลายหลากสตีัด
กนัเป็นภาพทีส่วยงาม พรอ้มบรรยากาศถนนคนเดนิซึง่มรีา้นคา้รา้นอาหารมากมาย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารจนี 

  ทีพ่กั: Hotel Aktivhotel Winterberg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลเ้คยีง  

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีห่ก          ฟุสเซน่ – โฮเอนิชวงัเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์- มวินคิ 

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1)  

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง 
113 กม.) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรยี เพือ่นําทา่นเดนิทางขึน้โดยซตัเติล้บสั สูป่ราสาทนําทา่นเขา้
ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์ Neuschwanstein 
Castle นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทราในดสินีย์แลนด์ ซึง่
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชม
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ความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร ์
ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่2)เมนขูาหมเูยอรมนั  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 130 กม. 2ชม.) 
และเป็นเมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและ
ฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรยีเคย
เป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นที่
จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึง่ของประเทศเยอรมน ี
จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง 
ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ 
ซึง่ไดแ้ก่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรท
เซล และเบยีร ์ จากนัน้นําท่านสูบ่รเิวณ จตัรุสั
มา เ รียน  Marienplatz ย่ า น เ มือ ง เ ก่ า ที่ มี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของ
มวินคิ เซน่ ศาลาว่า การเก่า ในรูปแบบศลิปะ
โกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงตาม อธัยาศัย  

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3)อาหารจนี 

   ทีพ่กั:  Holiday Inn Munich – South หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีเ่จ็ด            มวินคิ – ถา่ยรปูสนามฟุตบอลอลัลอินัซ ์อารนีา่ - BMW Welt - ทา่อากาศยานมวินคิ                  

                        อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที1่4) 
 นําท่านเดนิทางไปชมและถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามฟุตบอลอลัลอินัซ ์อารี

นา่ และนําทา่นผา่นชมบรเิวณสนามกฬีาโอลมิปิคทีม่วินคิไดรั้บเกยีรตใิห ้
เป็นเจา้ภาพเมื่อปี เยอรมัน ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด์ 7วัน ค.ศ. 
1972 จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูโ่ลกแหง่ยนตรกรรมของ BMW Welt ที่

จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตัง้อยู่ตดิกับอาคาร
สํานักงานใหญข่อง BMW ทา่นจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ BMW ไมว่า่จะเป็น 
BMW,MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมรีถยนตแ์ทบทกุรุน่จัดแสดงอยู ่โดยพืน้ที่
ใน BMW Welt จะถกูแบง่ออกเป็นพืน้ทีต่า่งๆ  ในการจัดแสดงรถยนต ์BMW 
โมเดลปัจจบุนัทกุซรียี,์ โซนมอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และ
ทา่นยังสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ในโชวร์มู   

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่5) 

บา่ย               จนสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมวินคิ เพือ่ทําการเช็คอนิ
เดนิทางกลับและใหท้่านไดม้เีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และ
ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีส่นามบนิ 

16.55น. ออกเดนิทางกลับสู ่ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เทีย่วบนิที ่
QR058 
23.35น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีแ่ปด         ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

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

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

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ,  การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
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1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 
วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทาง
ตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-
กลับและจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไม่ตํ่ากว่า 3หนา้ ** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋าสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกนิ
ทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วัน ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่ 
1ช ิน้ น้ําหนัก30กก. ราคา 180 US ดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
แบบแผนประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ 
แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้
ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
1 2 .  การประกันภัย  บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัย  แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  โดยทัง้นี้การทําประกันนี้จากบรษัิทมากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า
เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่น
นําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชง
เกน้หรอืไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ย
จากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
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(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตํุาแหน่ง, อัตรา

เงนิเดอืนในปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะ

กลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและชว่งเวลาที่

อนุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบ
กําหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้ม
ประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น
กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู่เป็น
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืน
กอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอื
หากเด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไป
ดว้ย ตอ้งไปทําทีสํ่านักงานเขตทีทํ่าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอื
ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็น
เอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของ
ตัวเองหรอืของสามกี็ได ้ ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี เป็น
ภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิ
เพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 
a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย  (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและ

บคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ 
จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทางสถานทูต ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนท่านไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด 
ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้ง
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ชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิ
ของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่
วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       

.............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   

.............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          

.............................................................................................................. 
 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ....................................... 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
......................................................................................................................................................... 
 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส………………………………………..  
 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น ........................................................ 
 
6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ตําแหน่ง .................................................................... 
7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
 

....................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์
.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั 
......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ 
.......................................................................................................................... 

 

 

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

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ .................. 
 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ .................. 
 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ .................. 
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14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ............... 
 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ............... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ 
 
............................................................................................................ 
16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่

.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  

……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น 
** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทั
เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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