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GERMANY AUSTRIA 7 DAYS 4 NIGHTS 
เยอรมัน ออสเตรีย ยุโรป 7 วนั 4 คืน (เยอรมนี ออสเตรีย) 

โดย โอมานแอร์ (WY) 
 

 
 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า ชาํระค่าวีซ่า ณ วันยื$นวีซ่าเท่านั&น 
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เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที$ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-มัสกัต MCT 20.05-23.25 WY816 6 ชั 0วโมง 
มัสกัต MCT-แฟรงเฟิร์ต FRA 02.45-07.05 WY115 6 ชั 0วโมง 

มิวนิค MUC-มัสกัต MCT 21.45-06.50 WY124 6 ชั 0วโมง 
มัสกัต MCT-สุวรรณภูมิ BKK 09.00-17.45 WY815 6 ชั 0วโมง 

 
วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรมที$พัก 

เชา้ เที$ยง เย็น  

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต 
(บริการอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$อง)   

- - ������ ������ 

2. 
แฟรงเฟิร์ต-โรเมอร์-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-วูรซ์เบิร์ก ชมย่าน
เมืองเก่า ������ � � 

MERCURE HOTEL 
WUERZBURG 

หรือเทียบเท่าระดับ G ดาว 

3. โรเทนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-อิงกอล์สตัด-ชอ้ปปิI งเอาท์เลท                       � � � 
NH HOTEL NGOLSTADT 

หรือเทียบเท่าระดับ G ดาว 

4. 
ปราสาทนอยชวานสไตน์-โฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น 
ชิมขาหมูเยอรมัน � � � 

BIGBOX ALLGAEU KEMPTEN  
หรือเทียบเท่าระดับ G ดาว 

5. 
ฮัลสตัท(ออสเตรีย)-ซาลส์บวร์ก -สวนมิราเบล 
 บา้นโมสาร์ท 

� � � 
HOLIDAY INN SALZBURG  
หรือเทียบเท่าระดับ G ดาว 

6. 
ซาลส์บวร์ก-เซนต์วูลฟ์กัง-มิวนิค-จัตุรสมาเรียน 
พลาตซ์-อิสระช้อปปิI ง     � � ������ ������ 

7. 
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
(บริการอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$อง)   ������ - -  

 

เยอรมัน ออสเตรีย ? วัน @ คืน   

เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 

กําหนดการเดินทาง ราคาต่อท่าน ราคาเด็กไม่เกิน �� ปี (ไม่เสริมเตียง) พักเดี�ยว 

    24-30 มี.ค.  66 59,988 56,988 6,500 

5-11 เมษา   66 64,988 61,988 7,500 

7-13 เมษา   66 64,988 61,988 7,500 
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DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติมัสกัต-สนามบินนานาชาติแฟรงกเ์ฟิรต์  
17.00 คณะพรอ้มกันที0 สนามบินสุวรรณภูมิ ชั&น 4 ประตู F บริเวณเคาเตอร ์T สายการบิน Oman Air 

โดยมีเจา้หน้าที0ของทางบริษัท คอยตอ้นรับท่านเพื0ออํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรที0นั0ง
และโหลดสัมภาระในการเดินทาง 

20.05 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที0ยวบินที0 WY816 สู่สนามบินนานาชาติ
มัสกัต (บริการอาหารและเครื$องดื$มบนเครื$อง) 

23.25  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื0อรอเปลี0ยนเที0ยวบิน ใหท้่านพักผ่อนและเดินชอ้ปปิI งใน
สนามบินที0มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิ0นในมัสกัตชา้กว่าประเทศไทย \ ชม.)  

02.45 ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงเฟิรต์ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Oman Air เที0ยวบิน WY115 

(บริการอาหารและเครื0องดื0มบนเครื0อง)  

DAY2 
แฟรงเฟิรต์-จตัุรัสโรเมอร-์ศาลาว่าการเมือง Frankfurt city hall-นํ&าพุแห่งความ
ยุติธรรม-ปราสาทไฮเดลเบิรก์-วูรซเ์บิรก์-ชมย่านเมืองเก่า      �กลางวัน,เย็น 

 
07.05 ถึง ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาที0เยอรมันชา้กว่าประเทศไทย b ชั 0วโมง)  
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ผ่านพิธีศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นํา

ท่ าน เดินทาง เข้าสู่ ตั ว  เ มืองแฟรงก์เ ฟิ ร์ต 
Frankfurt ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที0
สําคัญของเยอรมนี รวมทัI งเป็นศูนย์กลางการ
ธนาคารการเงินและการค้าหุ ้นที0สําคัญของ
ประเทศ นําท่านเที0ยวชมเมืองแฟรง ก์ เ ฟิ ร์ต 
ชม จัตุรัสโรเมอร ์ Romerberg จัตุรัสกลางใจเมือง 
Frankfurt ที0มีความสวยงาม เป็นจัตุรัสที0คงความ
งามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที0  14-15 
Römer เป็นชื0อเรียกรวมๆ ของอาคารหลายหลัง มี
อาคารที0เป็นศูนย์กลางที0ถูกหอ้มลอ้มดว้ยอาคาร
ต่างๆ ที0นี0เป็นย่านการคา้ รา้นคา้ รา้นอาหาร และ
คาเฟ่  ชม ศาลาว่าการเมือง Frankfurt city hall 
ชม จัตุรัสมีนํ&าพุแห่ง 
ความยุติธรรม เนื0องจากรูปปัI นกลางนํIาพุนัIนคือ
ประติมากรรมเทพธิดาที0มือขา้งซ้ายถือตราชั 0งและ
มือข้างขวาถือดาบ สิ0งก่อสร้างรอบด้านจัตุรัสมี
สีสันสดใสราวกับหลุดออกมาจากโลกแห่งความ
ฝัน  



(EU-FAIRYTALE-7D4N-WY)                                                                                                                        UPDATE 15 FEB 23 

4 

                                                                    รูปภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั �น 

เที$ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื& อg) 
บ่าย ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) ถือเป็นหนึ0งในเมืองที0สวยที0สุดใน

ประเทศเยอรมนี ความกลมกลืนของปราสาทเมืองเก่าและแม่นํIาท่ามกลางภูเขาเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับกวีและจิตกรแห่งความรักและยังคงดึงดูดผูเ้ยี0ยมชมนับลา้นจากทั 0วทุกมุมโลก เป็นสถานที0ที0
มากกว่าคําว่าโรแมนติก นําท่านชม ภายนอกของ ปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ตัว

ปราสาทก่อสรา้งดว้ยอิฐแดง ตัIงอยู่บนเนินเขา เป็นปราสาทที0มีความงดงามอย่างยิ0ง แต่ดว้ยความที0
ปราสาทมีการก่อสรา้งมาเป็นเวลานาน ผ่านการปกครองจากกษัตริย์หลากหลายพระองค์ จึงมีการ
ก่อสรา้ง ต่อเติมตามความชอบของแต่ละพระองค์ ทําใหป้ราสาทแห่งนีI มีหลากหลายสไตล์ประกอบ
กันที0แรกเริ0มเป็นแบบโกธิก และ กลายเป็นแบบเรเนซองซ์ ในปัจจุบัน 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวูรซ์เบิรก์ WURZBURG เมืองแรกในการเริ0มตน้เสน้ทางสายโรแมนติคอย่าง

เป็นทางการ เป็นเมืองที0ตัIงอยู่บนเนินเขา ริมฝั0งแม่นํIาเมน MAIN เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่น

เพื0อผลิตไวน์ของเยอรมันและเป็นเมืองที0ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ซึ0ง

บรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนีI ลว้นเป็นสไตล์บาร็อค จึงไดรั้บสมญานามว่าเป็น Baroque City นํา

ท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนีI  โดยเริ0มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะ

ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบิร์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึI นเมื0อ ค.ศ. 788 และใน

การก่อสร้างระหว่างปี 1040 – 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์จึงทําใหภ้ายนอก

มหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนัIนนําท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังวูร์ซเบิร์ก (Wurzburg 

Residence) สร้างขึI นในสมัยศตวรรษที0  10 ซึ0 งอดีตคือพระราชวังเก่ า เป็นการสร้า งแ บ บ

สถาปัตยกรรมบาโรก นําท่านชม ป้อมมาเรียนแบรก์ (Marienberg Fortress) ถูกสรา้งมาตัIงแต่ช่วง
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ก่อนคริสตกาลโดยชาวเคลท์เพื0อใชเ้ป็นที0หลบภัย กระทั 0งคริสต์ศตวรรษที0 13 ก็ไดส้รา้งเพิ0มเติมบน

พืI นที0เดิมของโบสถ์มาเรียนเคียเชอร์ ชมสะพานอัลเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่า

ข้ามแม่นํIาไมน์ จุดเด่นที0สุดคือรูปปัI นของนักบุญทัIงหลายที0ตัIงเรียงรายอยู่ทัIงสองข้างสะพาน ซึ0ง

สะพานหินแห่งนีI ตามประวัติคือสรา้งในปี 1473-1543 และไดมี้การบูรณะหลายครัIงเนื0องจากถูก

ทําลายจากสงครามโลกครัIงที0 2 

 คํ $า � บริการอาหารคํ $า ณ ภัตตาคาร (มื& อp)  
 นาํท่านเดินทางสู่ที$พัก MERCURE HOTEL WUERZBURG AM MAINUFER หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY3 โรเทนเบิรก์-นูเรมเบิรก์-อิงกอลส์ตัด – ชอ้ปปิ& งเอาทเ์ลท          �เชา้,กลางวัน  
เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื& อr)  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิรก์ (Rothenburg) เป็นเมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวา
เรีย ปัจจุบันเมืองโรเธนบวร์กไดก้ลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที0สําคัญของนักท่องเที0ยวจากทั 0วโลก 
จนได้ชื0อว่าเป็นเมืองยุคกลางที0มีความสมบูรณ์มากที0สุดของเยอรมนี มีกําแพงเมืองลอ้มรอบอย่าง
สมบูรณ์พร้อมดว้ยประตูเมือง และหอคอยทัIง 8 ภายในเมืองเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค 
และสไตล์เรอเนสซองส์ พร้อมบ้านเรือนรูปแบบเยอรมันขนานแท้ที0บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองและ
บรรยากาศราวกับว่าวันเวลาไดห้ยุดนิ0งมาตัIงแต่สมัยศตวรรษที0 17  

ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง นําท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (Rathaus) ที0ตัIงตระหง่านเป็น
สัญลักษณ์ที0สําคัญของเมือง เป็นอาคาร 2 หลังสรา้งติดกัน อาคารดา้นหน้าเป็นสไตล์เรอเนสซองส์ 
ส่วนอาคารสีขาวดา้นหลังเป็นสไตล์โกธิค เป็นอาคารที0สรา้งขึI นตัIงแต่ยุคเริ0มตน้ของเมือง หอนาฬิกาที0
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สร้างขึI นในปี 1446 นําท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์ จอร์จ ซึ0งสร้างในสไตล์กอธิค บริเวณโดยรอบมี
อาคารสมัยยุคกลางสไตล์บาร๊อคหลายหลัง ซึ0งปัจจุบันเปลี0ยนมาเป็นโรงแรมและร้านอาหาร รวมถึง
เป็นที0ตัIงของ อ่างนํ&าพุเซนตจ์อรจ์ (St.George’s Fountain) ที0สรา้งในสไตล์เรอเนสซองส์ที0สวยงาม 
เป็นอ่างนํIาพุที0ใหญ่ที0สุดของเมือง ลึก 8 เมตร แต่เดิมมีไวใ้หป้ระชาชนใชน้ํIา และกักตุนนํIาไวย้ามเกิด
เพลิงไหม้ ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสัน และพลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพบริเวณ
จัตุรัส Plönlein ซึ0งมีความหมายในภาษาเยอรมันว่า “จัตุรัสเล็ก” เป็นจุดท่องเที0ยวยอดนิยมที0สุดของ
เมืองด้วยความลงตัวของทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมยุคกลางอันโดดเด่น มีหอคอยโดดเด่นชื0อ
ว่า Siebers Tower ที0สร้างขึI นตัIงแต่ปีค.ศ. 1385 และ ประตูเมืองโบราณ (Kobolzeller Gate) เป็น
จุดสังเกตสําคัญ ถือเป็นจุดที0นักท่องเที0ยวแวะชมและถ่ายภาพมากที0สุด 

เที$ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื& อ@)  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที0ไดรั้บสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน 

หากใครเป็นคนที0ชื0นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซอ้น ปราสาทราชวังแบบใน
การ์ตูนทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะที0ปกคลุมขาวโพลนไปทั 0วทัIงเมือง 
ตอ้งที0นี0เลยเพราะนูเรมเบิร์กนัIน เป็นเสมือนดังเมืองแห่งเทพนิยายที0ไดรั้บการรักษาเอาไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ จากนัIนนําท่าน เดินชมเมืองโบราณที$มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เมา้ทฮ์าล ์ โรงเก็บส่วย
ภาษีอากรในอดีตที0ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ0งของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนัIนนําท่านชม
บริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ0งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจําเมือง อันถือเป็นตลาดนัด
คริสต์มาสที0ใหญ่ที0สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย 
(Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที0หน้าจั 0วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและ
ตุ๊กตาประดับนีI ถูกสร้างเพิ0มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื0อเป็นการรําลึกถึงพระราชกฤษฎีกา
ทองคําปี 1356 ที0ตราขึI นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที0 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิvสิทธิv  
นําท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทเนิร์นแบร์ค (Nürnberger Burg) เป็นหมู่อาคารป้อมปราการในสมัย
กลางตัIงบนสันเขาหินทรายในเมืองนูเรม ประเทศเยอรมนี ปราสาทแห่งนีI ได้รับการยอมรับว่าเป็น
หนึ0งในปราการที0ยากจะเอาชนะที0สุดของทวีปในโรปในสมัยกลาง สะทอ้นความสําคัญของเมืองนีI ใน
ฐานะเมืองที0ขึI นต่อจักรพรรดิโรมันอันศักดิvสิทธิv โดยตรงอาคารหลังแรกเริ0มก่อสร้างขึI นราว ค.ศ. 
1000  ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางสู่เมือง อิงโกลชตัดท ์ (INGOLSTADT) เมืองซึ0งตัIงอยู่ที0แม่นํIา
ดานูบแม่นํIาที0สวยงามในใจกลางของบา
วาเรีย ทัIงยังเป็นเมืองที0ผลิตรถยนต์ชื0อ
ดั ง  Audi อี ก ด้ ว ย  อิ ส ร ะ ช อ ปปิI งที0  
Ingolstadt Village Outlet สวรรค์ของ
นักชอ้ปปิI งเป็นเอ้าท์เลทที0รวมสินค้าแบ
รนด์เนม ราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ 
เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของ
บรรดานักท่องเที0ยวจากทั 0วโลกเพื0อ
ตะลุยชอ้ปปิI ง มีสินคา้แฟชั 0นมากมายให้
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เลือก ซึ0งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสืI อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั 0น 
เช่น Gucci, Burberry, Prada, Long champ, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, 
Dior ฯลฯ อีกทัIงยังมีรา้นอาหารและเครื0องดื0ม คาเฟ่ มากมายใหล้องเลือกชิมอีกดว้ย 

คํ $า เพื$อไม่รบกวนเวลาชอ้ปปิ& ง อิสระรับประทานอาหารคํ $า ที$เอาทเ์ลท 
นาํท่านเดินทางสู่ที$พัก NH HOTEL INGOLSTADT หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

 

DAY4 
ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ชิมขาหมูเยอรมัน 
                                                                               � เชา้,กลางวัน

,เย็น 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื& อ|)   
นําท่านเขา้ชม  ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ0งเป็นปราสาทตัIงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมัยพระ
เจา้ลุดวิกที0 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค .ศ . 1845-86 เป็นปราสาทที0งดงามมากที0สุดอีกแห่งหนึ0งของ
โลก ตัวปราสาทตัIงอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่นํIา
พอลลัท เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัIงอยู่กลางป่าเขาลําเนาไพร ที0ซึ0งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไป
ในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนีI เพิ0งไดรั้บขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที0 
กษัตริย์ลุดวิกที0 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที0ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อง
บรรทม, หอ้งฮอลล์ที0ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทั 0งราชาการ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนีย์ยัง
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ได้จําลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์
แลนด์ 

 
เที$ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื& อ})เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตัIงอยู่ที0

แควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที0ยวที0มีชื0อเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที0ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที0ตัIงของปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสี
เหลืองที0โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ที0มีความงดงามทางดา้น
ทัศนียภาพ เป็นเมืองที0มีความน่ารัก และมีสิ0งที0น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบา้นช่องของ
ทัIงเมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสันที0สวยงาม  

 

คํ $า  � บริการอาหารคํ $า ณ ภัตตาคาร (มื& อ?)  
นาํท่านเดินทางสู่ที$พัก Big Box Allgaeu Hotel Kempten หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

 

DAY5 
ฮัลสตัท(ออสเตรีย)ซาลสบ์วรก์ สวนมิราเบล บา้นโมสารท์          � เชา้

,กลางวัน 

เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื& อ�)  
นําท่านออกเดินทางสู่ หมู่บา้นฮัลสตัท (Hallstatt) เมืองในฝันริมทะเลสาบที0สวยที0สุดแห่งหนึ0งใน
โลก สุดแสนจะโรแมนติก นําท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองที0ตัIงอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย  
ดินแดนที0 ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม ดินแดนซึ0งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานาน 
ถึง G,500 ปี เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ที0มีประชากรอาศัยไม่ถึงพันคนแต่กลับมีชื0อเสียงโด่งดังไปทั 0ว
โลก ดว้ยความน่ารักของตัวเมืองที0มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บวกกับทิวทัศน์บา้นเรือนสูงตํ 0าลดหลั 0น
กันตามระดับความสูง จนทําใหเ้มืองนีI ไดรั้บการยกย่องจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก และยัง
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เป็นเมืองที0ถูกถ่ายทําละคร ภาพยนตร์ ตลอดจนถูกถ่ายรูปทําลงโปสต์การ์ดมากที0สุดเมืองหนึ0งใน
ยุโรป 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที$ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื& อ9)  
บ่าย จากนัIน นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เป็นเมืองที0มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี0ของ

ประเทศที0นี0เต็มไปดว้ยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื้0อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรค เป็นบา้นเกิดของ
คีตกวีเอกของโลก โวลฟ์กังก ์อมาเดอุส โมสารท์ และเป็นสถานที0ถ่ายทําภาพยนตร์อมตะเรื0อง The 
Sound of Music (เรื0องมนต์รักเพลงสวรรค์) ซึ0งทําใหเ้มืองนีI เป็นที0รูจ้ักไปทั 0วโลก และได้รับการขึI น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื0อปี ค.ศ. 1997 โดยเมืองนีI มีอดีตที0เติบโตมาจากการ
ผลิตเกลือและการคา้เกลือซึ0งในยุคนัIนมีค่าประดุจทองคําขาว ดังนัIน“เกลือ”จึงเป็นที0มาของทัIงชื0อ
แควน้และเมือง  จากนัIนนําท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนสาธารณะที0สวยงาม มีเนืI อ
ที0กวา้งขวาง เต็มไปดว้ยรูปปัI นและนํIาพุแบบบาโรค เป็นอุทยานของปราสาทที0ใชเ้ป็นสถานที0 
แต่งงาน จัดได้ว่าสวยที0สุดแห่งหนึ0 ง
ของโลก สวนนีI เคยถ่ายทําภาพยนตร์
เป็นฉากหนึ0งเรื0อง 
มนตรั์กเพลงสวรรค”์ (The Sound of 
Music) ที0โด่งดังไปทั 0วโลก ชมสวนที0มี
การจัดดอกไม้ประดับอย่างงามตา
หลากหลายสีสัน,สวนวงกต,โรงละคร
ในแมกไม้และทิ วทั ศน์ ข อ ง  ป้อม
ปราการโฮ เฮ็นซั ลสบว ร์ก  ซึ0 ง ตัI ง
ตระหง่านบนยอดเขาเป็นฉากหลังเพิ0ม
ความมีเสน่ห์ใหกั้บสวนแห่งนีI  
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คํ $า  � อิสระรับประทานอาหารคํ $า ตามอัธยาศัย 

นาํท่านเดินทางสู่ที$ HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรือเทียบเท่า (4ดาว) 

DAY6 
ซาลสบ์วรก์-เซนตว์ลูฟ์กัง-มิวนิค-จตัุรสมาเรียนพลาตซ-์อิสระชอ้ปปิ& ง    � 
เชา้   

 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื& อ10)   
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตวู์ลฟ์กัง (St.Wolfgang) เป็นเมืองท่องเที0ยวที0มีชื0อเสียงอีกเมืองหนึ0งของ
ออสเตรีย ชื0อหมู่บา้นแห่งนีI ตัIงชื0อตามนักบุญโบราณแห่งโรเกนเบิร์ก นักบุญวูล์ฟกัง (ST.WOLFGANG) 
เป็นนักบุญชาวเยอรมัน ที0โดดเด่นอีกหนึ0งคน  ตัIงอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศ อยู่บน
ชายฝั0งทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) และ เชิงเขาชาร์ฟเบิร์ก (Schafberg) เซนต์วูล์ฟกังเป็นเมือง
ที0มีชื0อเสียงโด่งดังเกี0ยวกับละครเพลงเวที และโบสถ์แสวงบุญเก่าแก่สไตล์โกธิก  ที0นี0มีโบสถ์แห่งแรกที0
สรา้งโดยนักบุญวูล์ฟกังตัIงอยู่บริเวณชายฝั0งทะเลสาบ Wolfgangsee ตามตํานานเขาไดโ้ยนขวานลงมา
จากภูเขาเพื0อที0จะหาทําเลที0ตัIงและไดช้วนปีศาจมาช่วยในการสรา้งโบสถ์โดยสัญญาว่าปีศาจจะเป็น
สิ0งมีชีวิตแรกที0เขา้มาในโบสถ์ แต่ปรากฏว่าสิ0งมีชีวิตแรกที0เขา้โบสถ์มาคือ หมาป่า ปีศาจจึงรูส้ึก
ผิดหวังอย่างมาก โบสถ์แห่งนีI ไดก้ลายมาเป็นสถานที0แสวงบุญที0สําคัญหลังจากที0วูล์ฟกังไดรั้บการ
แต่งตัIงใหเ้ป็นนักบุญวูล์ฟกังในปี ค.ศ. ���� และถือเป็นโบสถ์ที0มีสถาปัตยกรรมที0โดดเด่นมากแห่ง
หนึ0งในแถบยุโรป 
 

 
 
 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ เขตเมืองเก่าของมิวนิค ชมอาคารบา้นเรือนที0เก่าแก่สวยงามจาก
ยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ ์(MARIENPLATZ)ซึ0ง
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ถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที0ที0ดีที0สุดสําหรับการเริ0มชมเมือง ในยุคกลางที0นี0เคยเป็นตลาด
แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ0งมีสิ0งที0น่าชมมากมาย อาทิ 
Mariensaule รูปปัI นพระแม่มารีทองคําบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที0มี
จุดเด่นอยูท่ี0หอนาฬิกาที0เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ0งจะออกมาเตน้ระบํา ใหช้มกันใน
เวลา �� โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิ0มรอบ � โมงเย็นอีกหนึ0งรอบในหน้ารอ้นและมี โบสถแ์ม่พระ
ที$งดงาม (Frauenkirche) ที0มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์  

เที$ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินใจกลางกรุงมิวนิค 
จากนัI นนําท่านช้อปปิI งบริเวณรอบๆ จัตุ รัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ0 ง มีร้านค้า 
รา้นอาหาร รา้นไอศกรีมมากมาย มีโต๊ะเกา้อีI ตัIงวางเรียงรายอยู่ดา้นนอกสําหรับนักท่องเที0ยวไดน้ั0งจิบ
เบียร์ หรือทานอาหารพรอ้มชมความสวยงามของทอ้งที0นีI ไปดว้ยโดยเฉพาะวันที0 อากาศดี หรือแมแ้ต่
แดดจ้าคนเยอรมันก็มักนิยมออกมานั0งตากแดดเป็นประจํา อีกทัIงบริเวณย่านนีI ยังมีร้านจําหน่าย 
สินคา้แบรนด์เนมชื0อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio 
Armani เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปปิI งตามอัธยาศัย  
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17.00 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค เจา้หน้าที0คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร 

ออกบัตรที0นั0งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง พรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นการขอคืนภาษี 

21.45 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที0ยวบิน WY124 

(บริการอาหารเครื$องดื$มบนเครื$อง) 

DAY7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.05  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื0อรอเปลี0ยนเที0ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิI งใน

สนามบินที0มีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิ0นในมัสกัตชา้กว่าประเทศไทย \ ชม.) 

09.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร ์เที0ยวบินที0 WY 815 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พรอ้มความประทับใจไม่รูล้ืม 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี$ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั&งนี& คาํนึงถึงประโยชน์และความ 
ปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็นหลัก 

การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั�งแบบหมู่คณะและยื�น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื� อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที�  

 
อัตราค่าบริการนี& รวม 

�. ค่าตั �วเครื0องบินชัIนประหยัด (Economy Class)  
p. ค่านํ&าหนักสัมภาระท่านละ g ใบ หนักไม่เกิน r�  กิโลกรัม และถือขึ& นเครื$องไม่เกิน ? กิโลกรัม 

เป็นไปตามที0สายการบินกําหนด 

\. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
G. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที0ยวตามรายการพรอ้มพนักงานขับรถที0ชํานาญเสน้ทาง 
�. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที0ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
b. ค่าอาหารตามที0ระบุในรายการ 
�. ค่าเขา้ชมสถานที0ท่องเที0ยวตามรายการ 
�. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื0อนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้ากเจา้หน้าที0) 
   ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ �,���,��� บาทค่ารักษาพยาบาล

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ ���,��� บาท (ตามเงื0อนไขกรมธรรม์) 
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อัตราคา่บริการนี& ไม่รวม 
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1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื0องดื0มที0สั 0งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่านํIาหนักเกินจากทางสายการ

บินและมากกว่า 1ชิI น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที0สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํIามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที0สายการบินมีการปรับขึI นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ0งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินดว้ยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์และลูกคา้จ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตวัแทน
ของแต่ละสถานฑูต 

� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมันท่านละไม่เกิน @,000 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละไม่เกิน 
2,500 บาท ทั&งนี& ขึ& นอยู่กับอัตราแลกเปลี$ยน ณ วันที$ยื$น 

**ชาํระ ณ วันยื$นวีซ่าเท่านั&น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร*์** 

 

** กรณีที$ลูกคา้ไม่สะดวกยื$นวีซ่าในวันที$บริษัทไดท้าํควิจองไวแ้ลว้นั&น ลกูคา้อาจจะมีค่าใชจ่้ายเพิ$มเติม
เป็นคิวพรีเมียม(นอกเวลาทาํการ) อีกท่านละ p,p�� บาท** 

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ทอ้งถิ0น  
70 ยูโร ต่อ ลูกคา้ g ท่าน 

ขอ้มูลเพิ$มเติมเรื$องตั �วเครื$องบินและที$นั $งบนเครื$องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ํารองที0นั0งพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตั �วเครื0องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิvการเรียกเก็บค่ามัดจําตั �วเครื0องบิน ซึ0งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –5,000 
บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

2. หากตั �วเครื0องบินทําการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิv เรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามที0เกิดขึI นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที0เหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 
3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

\. เนื0องจากตั �วเครื0องบินของคณะเป็นตั �วกรุ๊ป ไม่สามารถล๊อคที0นั0งได ้ ที0นั0งอาจจะไม่ไดต้ิดกัน และอาจจะไม่
สามารถสะสมไมล์ หรือใชส้ิทธิvพิเศษอื0นๆไดใ้นกรณีที0ท่านเป็นสมาชิกของสายการบินนัIนๆ 

เงื$อนไขการใหบ้ริการ 

1. ชาํระเงินมัดจาํ ท่านละ r|,000 บาท หลังจากทาํการจองภายใน 3 วัน ที0นั0งจะยืนยันเมื0อไดร้ับเงิน
มัดจําแลว้เท่านัIน  
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2. ชําระยอดส่วนที$เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

3. ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ของผูที้� เดินทาง ที� มีอายกุารใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื� อทาํการจองคิวยื� นวี
ซ่าภายใน 1 วนันับจากวนัจอง  หากท่านไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบริษัทตามกาํหนดเวลา ทาํ
ใหท้างบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าใหท่้านไดทั้นกาํหนดที� วีซ่าจะตอ้งออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ5 ใน
การคืนเงินค่ามัดจาํทัวร ์และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัติ  

4. เมื0อไดร้ับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดทั้นที  
5. หากท่านที0ตอ้งการออกตั �วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าที0 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัIง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที0 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิvไม่
รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที0เกิดขึI น 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั0งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที0ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั 0วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื0องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึง
มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัIงหมด 

ขอ้มูลเบื& องตน้ในการยื$นวีซ่า 

1. การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัIน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่
ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัIนตอนการยื0นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที0มีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ
ประสงค์ที0จะเดินทางไปท่องเที0ยวยังประเทศตามที0ระบุเท่านัIน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื0นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้ง
แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าเพื0อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ0งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พิจารณาวีซ่าที0ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได ้

3. สําหรับผู ้เดินทางที0ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื0องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที0ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัIน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ตํ 0ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ0มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ 0า
กว่า 6 เดือน ผู ้เดินทางต้องไปยื0นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทด้วย เนื0องจาก ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ0ง
ในการยื0นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง สําหรับติดวีซ่าไม่ตํ 0ากว่า 3 
หน้า 

5. ท่านที0ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนัIนๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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เงื$อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วัน ขึI นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที0เกิดขึI น 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 25,000 บาท  
4. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิvเก็บค่าใชจ่้ายทัIงหมด  
5. บริษัทขอสงวนสิทธิvในการเก็บค่าใชจ่้ายทัIงหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจํานวนที0บริษัทฯกําหนดไว้ (25 ท่านขึI นไป) เนื0องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้
เดินทางอื0นทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที0เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ0งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื0อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัIงนีI  ท่านจะต้องเสียค่าใชจ่้ายที0ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั �ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที0 สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื0นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที0เกิดขึI นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื0นวีซ่า / ค่ามัดจําตั �ว
เครื0องบิน หรือค่าตั �วเครื0องบิน (กรณีออก ตั �วเครื0องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที0กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดชํ้าระค่าโรงแรมเต็มจํานวน) 

 8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั �วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิv ในการไม่คืนค่าทัวร์
ทัIงหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนื0องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าที0 ไม่ว่าเหตุผล
ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิvในการไม่คืนค่าทัวร์ทัIงหมด 

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิvในการไม่คืนค่าทัวร์ทัIงหมด 

ในวันยื$นวีซ่าหนังสือเดินทางตอ้งนาํส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมัติวีซ่า  
ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้

 
ขอวีซ่าเชงเกน้ (เยอรมัน) ยื$นวีซ่าเดี$ยวแสดงตนที$ศูนยย์ื$นวีซ่าเยอรมัน VFS Global 

ใชเ้วลาอนุมัติวีซ่านับจากวันยื$นประมาณ g|-30 วันทาํการขึ& นอยู่กับดลุพินิจทางสถานทูต 
 

เอกสารเบื& องตน้ที$ใชใ้นการยื$นวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ที0เหลืออายุใชง้านไม่ตํ 0ากว่า b เดือน และมีหน้า
หนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย \ หน้า  
 รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัIน ขนาด \.� x 4.5 ซม. จํานวน � รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน b เดือน) 
หน้าตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิI ม เห็นฟัน  
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 สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบา้น อย่างละ � ชุด / สําเนาสตูิบัตร � ชุด (กรณีอายุตํ 0า กว่า 
�� ปี ) 
 สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหมา้ย) / สําเนาใบเปลี0ยน
ชื0อ-สกุล อย่างละ� ชุด (ถา้มี) 
 หลักฐานการไดร้ับวัคซีนครบ � เข็ม (ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาอังกฤษควบคู่ดว้ย) 
 หนังสือแสดงการเคลื0อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ยอ้นหลัง b 
เดือน โดยตอ้งมีเลขที0บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ใน
กรณีที0ยอดเงินในบัญชีชื0อออมทรัพย์ ไม่ถึง b หลักสามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจํา
เพิ0มเติมในการยื0นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหกั้นได)้ *** 
กรณีเด็กอายุตํ 0า กว่า �� ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหนึ0งหรือบิดา
มารดาไม่ไดเ้ดินทางทัIงสองคนตอ้งมีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ0งจดหมายตอ้งออกโดยที0ว่า การอําเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
 หลักฐานแสดงสถานการณ์ทํางาน � ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลักฐานทางการคา้เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการคา้ที0
มีชื0อผูเ้ดินทาง หรือ 

สําเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.��)อายุยอ้นหลังไม่เกิน \ เดือน (นับจากเดือนที0จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผูถ้ือหุน้ : หนังสอืรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่ง 

เงินเดือน และวันเริ0มงานพรอ้มสลิปเงนิเดอืน ยอ้นหลัง \ เดอืน อายุยอ้นหลังไม่เกิน � เดือน (นับจากเดอืนที0
จะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสอืรับรองจากตน้สงักัด(ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตําแหน่ง เงินเดอืนและ
วันเริ0มงาน พรอ้มสลิปเงินเดือนยอ้นหลัง \ เดอืน อายุ ยอ้นหลังไม่เกิน � เดือน (นับจากเดือนที0จะเดินทาง) 
       *** กรณีนักเรียนและนักศกึษา: หนังสอืรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็น
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที0ศึกษาอยู่อายุ ยอ้นหลังไม่เกิน � เดือน (นับจากเดือนที0จะเดินทาง) 
 

*** กรณีที$สถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั&งหมด  
ไปในวันนัดสัมภาษณด์ว้ย*** 

 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื$นเพิ$มเติมตามดลุยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทันหัน จึงขอ

ความกรุณาเตรยีมเอกสารเพิ$มใหค้รบถว้น ตามที$สถานทูตขอ  
เพื$อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซ่าของสถานทูต *** 
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****สาํคัญควรอ่าน**** 
 

 การพิจารณาออกวีซ่าให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัIน บริษัทฯ เป็นเพียงแค่
ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัIนตอนการยื0นวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที0มีเอกสารพรอ้มสมบูรณ์ขอ้มูลชัดเจน และมีความ
ประสงค์ที0จะเดินทางไปท่องเที0ยวยังประเทศตามที0ระบุเท่านัIน 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที0ไดชํ้าระไปแลว้และ

หากตอ้งการขอยื0นคํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัIง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัIงนีI ทางบริษัท ฯ จะส่งเจ้าหน้าที0ไปอํานวยความ

สะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ0มเติม ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่าน

จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีที0ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิv ในการแจ้งสถานทูต

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื0องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที0มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที0จะเดินทางไปท่องเที0ยว

ยังประเทศที0ระบุเท่านัIน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื0องมาจากหลักฐานในการขอยื0นวีซ่าปลอมหรือผิด

วัตถุประสงค์ในการยื0นขอวีซ่าท่องเที0ยว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิv ในการคืนเงิน โดยหักค่าใช้จ่ายที0

เกิดขึI นจริงและคืนใหท่้านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30วัน  

 เงินค่าธรรมเนียมในการยื0นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ ถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถาน

ฑูตก็ไม่ได้คืนค่าธรรมเนียมที0ได้ชําระไปแล้ว และหากท่านต้องการยื0นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ดว้ยตนเองทุกครัIง 

 กรณียื0นวีซ่าแล้วไม่ไดร้ับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที0เกิดขึI นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื0นวีซ่า / ค่า
มัดจําตั �วเครื0องบิน หรือค่าตั �วเครื0องบิน (กรณีออก ตั �วเครื0องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที0กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม หรือค่าโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯไดชํ้าระค่าโรงแรมเต็ม
จํานวน) 
 

กรุณาอ่านเงื$อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลงัจากที$ท่านไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื$อนไขดังกล่าวในทุกกรณ ี


