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** การบินไทย บินตรงสู่กรงุมิวนิค กลบัท่ีแฟร้งคเ์ฟิรต์  
ไม่ย้อนเส้นทาง ** 
เยอรมนั 8 วนั 5 คืน 

ชมจตัรุสัเมืองมิวนิค และบรรยากาศท่ีงดงามของ 
เมืองฟสุเซ่นและโอเบอรามาเกา 

เข้าชม 2 ปราสาทดงั ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์
และปราสาทไฮเดลบิรก์ 

ชมเมืองมรดกโลกแบมเบิรก์ และเมืองน่ารกัอย่างคอค
แฮมและเมืองเทรียร ์

ล่องเรือแม่น ้าไรน์ท่ีเมืองบอ๊ปพารด์และเซ้นตก์อร ์
พร้อมช้อปป้ิง McArthurGlen Roermond Outlet 

     
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวนัออก อำท ิเยอรมนัและออสเตรยี น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง
ต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

 Best of Germany 8 days 



Best of Germany8D/TG, Sep,Nov-Dec2018 –Revised Fuel 30Aug2018-   2 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย 

โฮเฮนชวานเกา  เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
 เก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
 ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทีต่ัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ด
 วคิที ่2 และยงัเป็น ปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็น
 สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

ฟสุเซ่น  เมอืงทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุค
โรมนั 

นูเรมเบิรก์  อกีหนึง่เมอืงสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนั เมอืงโบรำณทีม่อีำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ถูกทิ้งระเบดิอย่ำงหนกัในปี 1945 
จำกสมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัไดท้ ำกำรบรูณะขึ้นมำใหม่ใหง้ดงำมดงัเดมิ  

แบมเบิรก์  เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีส่ดุในรฐับำวำเรยี เยอรมนี ดว้ยเป็นเมอืงแห่งศนูยร์วมทำงประวตัศิำสตรท์ีม่ ี
ควำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและมรดกทำงวฒันธรรมทีไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีจนท ำใหท้ีน่ี ่
ไดร้บักำรขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ำรยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1993  

ไฮเดลเบิรก์  ตัง้อยู่ในรฐับาเดน้-เวริท์เทมแบรก์ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ เมอืงทาง
ประวตัศิาสตรข์องไทยเมอืงหนึง่ 

เทรียร ์ เมอืงทีเ่ก่ำแกท่ีส่ดุในประเทศเยอรมนี โดยตัง้อยู่ในหุบเขำเทีป่กคลุมไปดว้ยไร่องุ่นบนฝัง่แม่น ้ำโมเซลเลอ ใน
เขตรฐัไรน์แลนด-์พำลำทเินต ต่อมำกลำยเป็นเมอืงศนูยก์ลำงกำรคำ้ทีย่ิง่ใหญ่มำกแหง่หนึง่ของประเทศ
เยอรมน ี

มอนเชาว ์ เมอืงท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรอ์ย่ำงมำกเมอืงหนึง่ของประเทศเยอรมนั มถีนนใจ
กลำงเมอืงทีท่อดยำวเรยีงรำยไปดว้ยบำ้นครึง่ไมท้ีม่แีม่น ้ำรรูไ์หลผ่ำนดำ้นหลงั โดยบำ้นครึง่ไมเ้หล่ำนี้ถูกเกบ็
รกัษำไวเ้ป็นอย่ำงดมีำจนถงึปัจจบุนั 

โคโลญจ ์ เป็นเมอืงเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีต่ัง้มำตัง้แต่สมยัโรมนั และยงัเป็นเมอืงหลวงเก่ำของเยอรมนัตะวนัตกในสมยัอดตี
ก่อนกำรรวม ตวักนักบัเยอรมนัตะวนัออก คนไทยเรำจะรูจ้กัเมอืงนี้ตำมชือ่ของน ้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ 
และยงัเป็นแหล่งผลติน ้ำหอมดงักล่ำวมำตัง้แต่เกอืบ300ปี เลข 4711 

คอคเฮม  เมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนโรแมนตกิแหง่หนึง่ในหุบเขำในมลรฐัไรน์แลนด ์ฟำลซ ์ประเทศเยอรมนี พื้นทีส่ว่นใหญ่เป็น
แม่น ้ำและเทอืกเขำน้อยใหญ่สลบัสบัเปลีย่นกนั เป็นเสน่หอ์นัโรแมนตกิแกผู่ม้ำเยอืน 

บอ๊ปพารด์และเซ้นตก์อร ์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไรน์ แม่น ้ำสำยส ำคญัของประเทศ ไหลผ่ำนเมอืงต่ำงๆ และชมทศันียภำพ
อนังดงำมของบำ้นเรอืและแหล่งปลกูไวน์ทีส่ ำคญัของเยอรมนัี 

แฟรง้คเ์ฟิรต์   เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ า่รวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยโุรป 

 

ก าหนดการเดินทาง  23-30 ก.ย. / *11-18 พ.ย. / *25 พ.ย.-2 ธ.ค. / *2-9 ธ.ค.2561 
 
 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบินไทย  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
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 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง มิวนิค-โอเบอรามาเกา-โฮเฮนชวานเกา-ฟสุเซ่น  
00.50 น. น าท่านออกเดินทางบินตรงสู่ กรงุมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี  TG-924 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยูท่ำงตอนใต้
ของประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้ำอซิำร ์เป็นศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร 
และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัที่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโอเบอรามาเกา 
Oberammergau (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีม่ชีื่อเสยีงเมอืงหนึ่งในแถบแควน้บำ
วำเรยี ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้ำแอมเมอร ์และเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดำ้นกำรแกะสลกัไมอ้กีดว้ย รวมถงึภำพเขยีนสี
บนผนงับำ้นเรอืนสวยงำมทีม่คีวำมคลำสสคิแบบเยอรมนับำวำเรยีแท้ๆ  โดยบำ้นเรอืนต่ำงๆ เหลำ่นี้ถูกสรำ้ง
มำรำวกว่ำ 300 ปี รอบๆ บำ้นจะวำดเป็นรปูสนี ้ำมนัเรื่องรำวในเทพนิยำยเทพยำดำฟ้ำดนิทีง่ดงำมมเีสน่ห์ มี
เวลำใหท้่ำนเดนิเล่นถ่ำยรปูกบับำ้นเรอืนสวยงำมต่ำงๆ และเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อ
สู ่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตแควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี 
ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของ
กษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ที่

ตอ้งกำรสรำ้งปรำสำทตำมเทพนยิำยของรชิำรด์ วำกเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมววิสวยจำก
สะพำนแมรี ่จุดทีถ่่ำยรปูกบัปรำสำทนี้ไดด้ทีีส่ดุ ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสกำรด์ต่ำงๆ ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำให้
ปรำสำทแห่งนี้เป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็น
สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย  (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิด
ให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร)  สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมือง
ฟสุเซ่น Fussen น ำท่ำนเดนิเทีย่วชม เมอืงฟสุเซ่น เมอืงทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสดุทำ้ยบน
ถนนสำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวำมรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ำยสนิคำ้ 
และซือ้ขำยเกลอืมำแต่โบรำณ นอกจำกนี้เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมน่ำรกั และตกแต่งไปดว้ยสสีนัที่
สวยงำมของบำ้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่กั และรำ้นคำ้ที่
ตกแต่งอย่ำงมสีไตล ์ใหท้่ำนเดนิเล่นถ่ำยรปูชัว่ครู ่

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม  ฟสุเซ่น-มิวนิค-แบมเบิรก์ 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงมวินิคอกีครัง้ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมบรเิวณห้องจดัแสดง

หรอืเฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหมล่่าสุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ให้
เวลำท่ำนเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ  พรอ้มเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจำกบเีอม็และมนิิคเูปอร ์ ผ่ำนชมสนำมกฬีำอำรี
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น่ำ อลอินัซ ์โอลมิปิคทำวเวอร ์เป็นตน้ จำกนัน้น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ในคศ.1158  
มบีรรยำกำศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไมว่่ำแบบเรอเนซองสค์ลำสสคิ
หรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย น ำท่ำนสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรียน 
ย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ำรทีองค ำบนเสำ
สงู ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำ
เตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ำรอ้น และมี
โบสถแ์ม่พระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่ำนน้ียงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้
แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี   
บ่าย น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่เมืองเนินรแ์บรก์ หรอืนูเรมเบิรก์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม 

เมืองนูเรมเบิรก์ อกีหนึ่งเมอืงสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนั น ำท่ำนเดนิเล่นในเมอืงเก่ำทีม่สีถำปัตยกรรมที่
สวยงำม เดนิชมเมอืงโบรำณทีม่อีำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบดิอย่ำงหนกัในปี 1945 จำกสมัพนัธมติรแต่
ปัจจบุนัไดท้ ำกำรบรูณะขึน้มำใหม่ใหง้ดงำมดงัเดมิ ใหท้่ำนถ่ำยรปูเป็นทีร่ะลกึกบับรเิวณดำ้นหน้ำของโบสถ์
เซนตล์อรเ์รนซ ์พรอ้มเดนิเล่นชมเมอืงจนกระทัง่ถงึบรเิวณจตุัรสักลำงใจเมอืงซึง่มตีลำดนดัขนำดใหญ่ประจ ำ
เมอืง ถอืเป็นตลำดนดัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนี ดำ้นตะวนัออกของตลำดมโีบสถพ์ระแมม่ำเรยี จุดเด่น
คอืนำฬกิำตุ๊กตำไขลำนทีห่น้ำจัว่ของโบสถพ์ระแม่มำเรยี จำกนัน้อสิระใหท้่ำน ถ่ำยภำพควำมงดงำมของน ้ำพุ
เชนิเนอรบ์รุนเนน  สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู่เมืองแบมเบิรก์ Bamberg เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง
มำกทีส่ดุในรฐับำวำเรยี เยอรมน ีดว้ยเป็นเมอืงแหง่ศนูยร์วมทำงประวตัศิำสตรท์ีม่คีวำมโดดเด่นทำงดำ้น
สถำปัตยกรรมและมรดกทำงวฒันธรรมทีไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีจนท ำใหท้ีน่ี่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ำรยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 แบมเบริก์จงึกลำยเป็นศนูยก์ลำงของกำร
ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกเป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเทศเยอรมนี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีสี่ ่   แบมเบิรก์-โรเธนเบิรก์-ไฮเดลเบิรก์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนชมเมอืงเก่ำของแบมเบิรก์ Bamberg อำท ิศำลำกลำง ตัง้อยู่กลำงเมอืงแบมเบริก์บนสะพำน Obere 

Brücke สรำ้งคล่อมแม่น ้ำเรก็นิทซ ์ซึง่ปัจจุบนัทีน่ี่ไดถู้กเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ์ Sammlung Ludwig 
Collection Bamberg  ซึง่เป็นพพิธิภณัฑเ์ครื่องกระเบือ้ง หรอืมหำวหิำรแบมแบรก์เซนตปี์เตอรแ์ละเซน้ต์
จอรจ์ หนึ่งในสิง่ก่อสรำ้งทีม่ชีื่อมำกทีส่ดุของเมอืง ซึง่ก่อตัง้โดยจกัรพรรดเิฮนรีท่ีส่องโดยสถำปัตยกรรมแบบ 

 โรมำนเนสกต์อนปลำยและศลิปะแบบโกธคิ โดยภำยในประกอบไปดว้ยหอทัง้สองดำ้นของตวัตกึจ ำนวน 4 หอ 
นอกจำกนัน้ขำ้งๆ ตวัวหิำรยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถพ์พิธิภณัฑจ์ดัแสดงของมคี่ำทำงศำสนำ จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงสูเ่มืองโรเธนเบิรก์ ออ๊บ เดียร ์เทาเบอร ์Rothenburg Ob Der Tauber เมอืงเลก็ๆ ทีม่อีำคำร
บำ้นเรอืนรวมไปถงึรำ้นคำ้ต่ำงๆ ตกแต่งไดอ้ย่ำงน่ำรกั มคีวำมคลำสสคิ เป็นเมอืงทีไ่ดร้บักำรอนุรกัษ์อำคำรใน
สมยัยโุรปยุคกลำงไวเ้ป็นอย่ำงด ีมกี ำแพงเมอืงและป้อมปรำกำรหอคอยลอ้มรอบ ท ำใหบ้รรยำกำศดยูอ้นยุค
คลำสสคิ น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงเมอืงโรเธนเบริก์ ทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงแห่งป้อมปรำกำร ทีย่อ้นยุคกำรสรำ้ง
เมอืงไปในศตวรรษที ่13 ปัจจุบนัน้ีกย็งัคงสภำพเดมิเอำไวไ้ดภ้ำยในก ำแพงเมอืงโบรำณทีแ่ขง็แกร่งท่ำนจะชื่น
ชมกบับรรยำกำศของบำ้นเรอืนและศำสนสถำนทีไ่ดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ีเช่น วหิำรเซน้ตจ์ำคอ็บ, 
จตุัรสัมำรค์พลำซและถนนชอ้ปป้ิงคลอสเตอรก์ำส 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง   
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ Heidelberg (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในรฐับำเดน้-
เวริท์เทมแบรก์ ทำงตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่ำแก่ เมอืงทำงประวตัศิำสตรข์อง
ไทยเมอืงหนึ่ง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบรก์ หรอื ไฮเดลเบิรก์ ซึง่
เป็นเมอืงทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัอำนนัทมหดิล รชักำลที ่8 ทรงประสตู ิและอลัเบริ์ต ไอสไตน์ เคยมำ
เดนิบนเสน้ทำงนกัปรำชญข์องเมอืงนี้แลว้และเป็นเมอืงมรดกโลกองคก์ำรยเูนสโก ้เน่ืองจำกมแีหล่งท่องเทีย่ว
มำกมำย และเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของควำมสวยงำม ควำมสง่ำ ควำมสงบรม่รื่น ซึง่ทีน่ี่มหำวทิยำลยัไฮ
เดลแบรก์ยงัเป็นมหำวทิยำลยัเกำ่แก่สดุของเยอรมนัอกีดว้ย  น ำท่ำนขึน้รถรำงไฟฟ้ำเพื่อขึน้สูเ่นินเขำ น ำท่ำน
เขำ้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ Heidelberg Castle ทีต่ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้ำเนคคำร ์แต่เดมิจะเป็นป้อมปรำกำร 
มำก่อนแต่ภำยหลงัมำเปลีย่นเป็นทีอ่ยู่อำศยั สว่นปรำสำทแหง่นี้ถูกน ำมำจำกหลำยทีด่ว้ยกนั ส ำหรบัสว่นที่
เก่ำแก่ทีส่ดุของปรำสำทแห่งนี้ คอื เสำแกรนิตแบบโรมนั ซึง่น ำมำจำกพระรำชวงัหลวงของพระเจำ้ชำรล์เลอ
มำรน์  ปรำสำทแห่งนี้ถูกสรำ้งต่อเตมิเรื่อยมำตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 จนกระทัง่ถงึสงครำม 30 ปี ดงันัน้จงึ
ท ำใหเ้รำพบรปูแบบของสถำปัตยกรรมหลำกหลำย ณ ปรำสำทแห่งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นโกธคิ เรอเนอซองสห์รอื
บำรอ็ค และชมถงัไวน์ทีม่อีำยุเก่ำแก่ทีส่ดุในโลกอำยุ 100 กว่ำปี จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปูบนสะพำนเก่ำแก่ของ
เมอืงไฮเดลเบริก์ ซึง่จำกจุดนี้จะมองเหน็ปรำสำทไฮเดลเบริก์ตัง้เด่นตระหง่ำนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า   ไฮเดลเบิรก์-เทรียร-์มอนเชา-มาสทริชท ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเทรียร ์Trier (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีเ่ก่ำแกท่ีส่ดุในประเทศ
เยอรมนี ก่อตัง้ขึน้เมื่อ 16 ปีก่อนครสิตกำล โดยตัง้อยู่ในหุบเขำเทีป่กคลุมไปดว้ยไร่องุ่นบนฝัง่แม่น ้ำโมเซลเลอ 
ในเขตรฐัไรน์แลนด-์พำลำทเินต และเมอืงเทรยีรน์ี้เป็นเมอืงอำณำนิคมของโรมนัตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่1 และ
ในศตวรรษถดัมำกก็ลำยเป็นเมอืงศนูยก์ลำงกำรคำ้ทีย่ิง่ใหญ่มำกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยในช่วง 
ปลำยครสิตศ์ตวรรษที ่3 เมอืงเทรยีรไ์ดก้ลำยเป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ โรมทีส่อง เน่ืองจำกจ ำนวนและคุณภำพของ
โบรำณสถำนทีป่รำกฏอยู่เป็นขอ้พสิจูน์ทีโ่ดดเด่นของอำรยธรรมโรมนั ต่อมำองคก์ำรยเูนสโกไดบ้รรจุรำยชื่อ
เมอืงเทรยีรเ์ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1986 น ำถ่ำยรปูกบัพอรท์ำ นกีรำ Porta Nigra ประตูเมอืงโรมนัโบรำณ
ขนำดใหญ่ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัว่ำมขีนำดใหญ่ทีส่ดุในทำงตอนเหนือของเทอืกเขำแอลป์ สรำ้งดว้ยหนิทรำยสี
เทำในชว่งปี ค.ศ.186-200 แลว้น ำชมมหำวหิำรเทรยีร ์Trier Cathedral หนึ่งในมหำวหิำรทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุแห่ง
หนึ่งในเยอรมนีและเป็นมหำวหิำรของนิกำยโรมนัคำทอลกิ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง   
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมอนเชาว ์Monchau เมอืงท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรอ์ย่ำง

มำกเมอืงหนึ่งของประเทศเยอรมนั เสน่หข์องเมอืงนัน้อยูใ่นบรเิวณใจกลำงเมอืงทีท่อดยำวไปตำมถนน
แคบๆ ซึง่เรยีงรำยไปดว้ยบำ้นครึง่ไมท้ีม่แีม่น ้ำรรูไ์หลผ่ำนดำ้นหลงั โดยบำ้นครึง่ไมเ้หล่ำนี้ถูกเกบ็รกัษำไว้
เป็นอย่ำงดมีำจนถงึปัจจบุนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ใหเ้วลำท่ำนไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงสวยงำม
และเกบ็ภำพถ่ำยเป็นทีร่ะลกึ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองมาสทริชท ์Maastricht อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่ว
ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัอย่ำงกวำ้งขวำงวำ่เป็นเมอืงแห่งประวตัศิำสตรท์ีม่คีวำมเก่ำแกม่ำกแห่งหนึ่งของประเทศ
เนเธอรแ์ลนดโ์ดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้ำมวิส ์เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัลมิเบริก์ซึง่ตัง้อยูท่ำง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงมำสทรชิท ์เป็นทีรู่จ้กัในเรื่องของจตุัรสักลำงเมอืงทีง่ดงำมรวมไปถงึถนน
สำยโรแมนตกิและสิง่ปลกูสรำ้งทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรแ์น่นอนว่ำสถำนทีท่่องเทีย่วแรกที่
นกัท่องเทีย่วตอ้งไม่พลำดกำรไปเยอืนคอืกำรไปเยอืนจตุัรสัซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลำงเมอืงจตุัรสัวรจิโทฟ 
จตุัรสัทีม่ขีนำดใหญ่สดุในเมอืง 
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ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี   
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก   มาสทริชท-์โรมอนดเ์อา๊ทเ์ลต็-โคโลญจ-์โกเบลนซ ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโรมอนด ์Roermond (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้
ต่ำงๆ ที ่McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงั Gucci, Prada, 
Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอกีมำกมำย  อสิระใหท้่ำนเดนิเล่น
และชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหาร
กลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็)   

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโคโลญจ ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  เป็นเมอืงเมอืงที่
เก่ำแก่ทีต่ัง้มำตัง้แต่สมยัโรมนั ชือ่เมอืงนี้มำจำก “โคโลเนีย”ซึง่ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องรฐั Nordrhein-Westfalen 
เยอรมนัเหนือใกลก้บัเมอืงบอนน์ เมอืงหลวงเก่ำของเยอรมนัตะวนัตกในสมยัอดตีก่อนกำรรวม ตวักนักบั
เยอรมนัตะวนัออก คนไทยเรำจะรูจ้กัเมอืงนี้ตำมชื่อของน ้ำหอม โอ เดอร ์โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) 
และทีน่ี้กเ็ป็นแหล่งผลติน ้ำหอมดงักล่ำวมำตัง้แต่เกอืบ300ปี เลข 4711 คอืเลขทีข่องบำ้นผูผ้ลตินัน่เอง น ำท่ำน
ถ่ำยรปูภำยนอกกบัมหาวิหารโคโลญจ ์เป็นมหำวหิำรสไตลโ์กธคิดัง้เดมิทีอ่ยู่ในรำยชื่อของสถำนทีแ่หง่มรดก
โลก เป็นศำสนสถำนของครสิตศ์ำสนำโรมนัคำทอลกิ นบัเป็นวหิำรทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ 
ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวำ้ง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สรำ้งเพื่อ
อุทศิใหน้กับุญปีเตอรแ์ละพระแมม่ำร ีเริม่ก่อสรำ้งมำตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหำใหต้อ้งหยุดพกักำรก่อสรำ้งไป
บำ้ง จงึตอ้งใชเ้วลำกว่ำหกรอ้ยปีจงึสรำ้งเสรจ็สมบรูณ์ และสรำ้งเสรจ็ในปี 1880 และครัง้หนึ่งสมเดจ็พระปิย
มหำรำช รชักำลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มำเยอืนเมื่อครำวเสดจ็ประพำสเยอรมนัครัง้แรกในปี 1897 
ในระหว่ำงสงครำมโลกครัง้ที2่เครื่องบนิพนัธมติรไดถ้ล่มวหิำรแหง่นี้รวม 14 ครัง้แต่ทุกครัง้เหมอืนมมีนตรข์ลงั 
ลกูระเบดิพลำดจำกมหำวหิำรไปทุกครำวไปคงควำมเสยีหำยแก่มหำวหิำรเพยีงเลก็น้อย จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทงสูเ่มืองโคเบลนซ ์Koblenz อกีเมอืงหนึ่งทีต่ัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้ำไรน์ เมอืงทีเ่ป็นจุดบรรจบของแม่น ้ำสอง
สำยของเยอรมนั ชมจุดบรรจบของแม่น ้ำ 2 สำย คอืแม่น ้ำโมแซลและแม่น ้ำไรน์ ซึง่ใหลมำบรรจบกนั และไหล
รวมกนัลงสูท่ะเลเหนือ บรเิวณน้ียงัเป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์แห่งสงครำม กบัตวัอย่ำงก ำแพงเบอรล์นิทีท่ำงกำร
เยอรมนัไดน้ ำมำจำกกรุงเบอรล์นิเพื่อตดิตัง้ตำมสว่นต่ำงๆ เพื่อเตอืนใจผูค้นถงึควำมเสยีหำยจำกสงครำม ให้
ท่ำนถ่ำยรปูคู่กบั อนุสำวรยีม์หมึำทรงมข้องของจกัรพรรดิว์ลิเฮลม์ที ่1อนัโดดเด่นสง่ำงำม และววิทวิทศัน์
ปรำสำทเก่ำแก่ทีต่ัง้เรยีงรำยรมิแม่น ้ำไรน์จำกมมุทีแ่ม่น ้ำสองสำยบรรจบพบกนั 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง   
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีเ่จด็  โกเบลนซ-์คอคแฮม-บอ๊ปพารด์-ล่องเรอื-เซ้นตก์อร-์แฟรง้คเ์ฟิรต์-สนามบิน  
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม    
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองคอคเฮม Cochem เมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนโรแมนตกิแหง่หนึ่งในหบุเขำในมลรฐัไรน์แลนด ์

ฟำลซ ์ประเทศเยอรมนี พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นแม่น ้ำและเทอืกเขำน้อยใหญ่สลบัสบัเปลีย่นกนั เป็นเสน่หอ์นัโร
แมนตกิแก่ผูม้ำเยอืน ชำวโคคเฮมน ำพืน้ทีบ่นเนินเขำเหล่ำนี้ไปท ำเป็นไร่องุ่น เพื่อน ำเอำผลองุ่นมำแปลรปูเป็น
ไวน์ตำมสตูรกำรผสมและบม่ไวน์ชนิดต่ำงๆ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืง ที่
แสนโรแมนตกิในหุบเขำ น ำท่ำนถ่ำยรปูกบัววิของปรำสำทไรชสบ์วกร ์หนึ่งในปรำสำท Unseen ทีส่วยงำม
รำวปรำสำทดัง่เทพนิยำยทีม่อีำยุเก่ำแก่มำกกว่ำพนัปีของเยอรมนี ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขำสงูเด่นเป็นเอกลกัษณ์
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ประจ ำเมอืงโคคเฮมและดื่มด ่ำกบับรรยำกำศของแม่น ้ำโมเซลทีม่ตีน้ก ำเนิดในประเทศฝรัง่เศส และมำบรรจบ
กบัแม่น ้ำไรน์ในเมอืงโคเปลนซป์ระเทศเยอรมนี สำยน ้ำโมเซลทีค่ดเคีย้วตำมแนวเขำนัน้ เป็นเสน่หอ์นัโรแมน
ตกิ และเป็นภำพทีง่ดงำมเหนือค ำบรรยำยแก่ผูม้ำเยอืนยิง่นกั  สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสูบ่อ๊ปพารด์ 
Boppard อกีเมอืงแสนสวยรมิฝัง่แม่น ้ำไรน์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี น าคณะล่องเรอืน าเท่ียว
ทนัสมยัชมความสวยงามสองฝากฝัง่แม่น ้าไรน์ แม่น ้ำสำยส ำคญัทีส่ดุสำยหนึ่งของยโุรป ชมทศันียภำพ
อนัสวยงำมตลอดสองฟำกฝัง่แมน่ ้ำ ผ่ำนแหล่งปลกูองุ่นทีใ่ชผ้ลติไวน์ขำวอนัมชีื่อเสยีงทีส่ดุของเยอรมนั 
เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ของไร่องุน่ ปรำสำทของโบรำณอำยุกว่ำ 600 ปี และอำคำรบำ้นเรอืนของอดตีเหล่ำขนุ
นำงเยอรมนีทีเ่รยีงรำยอยู่สองฟำกฝัง่แม่น ้ำ ผ่ำนบรเิวณผำหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มตี ำนำนเรื่องเล่ำ
ขำนอนัลกึลบัของเสยีงสะทอ้นทีเ่กดิขึน้บรเิวณนัน้ จนเขำ้สูเ่ขตเมืองเซ้นตก์อร ์St.Goar เมอืงเลก็ๆ ทีม่ี
ชื่อเสยีงเพรำะบทกวขีอง Heinrich Hene เป็นเมอืงทีไ่ดร้บักำรดแูลรกัษำอย่ำงดเียีย่ม ยงัคงใหภ้ำพประทบัใจ
เหมอืนทีเ่คยเป็นมำใน ค.ศ.ที ่19 และยงัเป็นเมอืงส ำคญัส ำหรบัจดังำนเทศกำลกำรจุดพลุประจ ำปีรมิฝัง่แม่น ้ำ
ไรน์ และยงัลอืชื่อดำ้นเหลำ้องุ่นคุณภำพสงูของเยอรมนั  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ
เยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนำคำรกลำงยุโรป และ
ยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ำรวยทีส่ดุในกลุ่มสหภำพยโุรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  น ำท่ำนชม นคร
แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไมน์ 
และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนำคำรกลำงยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ำรวยทีส่ดุในกลุ่ม
สหภำพยโุรป น ำท่ำนชม จตัรุสักลางเมืองโรเมอร ์อนังำมสง่ำ มบีำ้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รำ้งจ ำลองมำ
จำกของเก่ำ โดยรกัษำรปูแบบสถำปัตยกรรมโบรำณอนัสวยงำม ไวไ้ดอ้ย่ำงดเียีย่ม น ำท่ำนชมภำยนอกของ
มหำวหิำรโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บักำรบรูณะขึน้มำหลงัไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนกัในช่วงสงครำมโลกครัง้
ที ่2  ใหท้่ำนเดนิเล่นและชอ้ปป้ิงย่ำนจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตุัรสัทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในเมอืง ดำ้นขำ้งก็
คอื Frankfurt City Hall หรอืศำลำว่ำกำรเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยู่
ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มอีำคำร 9 อำคำร 
ซึง่ไดร้บัมำจำกครอบครวัพ่อคำ้ครอบครวัหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็น City Hall และถูกเชื่อมกบั
อำคำรรอบๆ สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับำลทอ้งถิน่มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ภำยนอกและภำยในมกีำร
ตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม ่ซึง่มคีวำมสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พบกบัอำคำรกึง่ไมซุ้งอนังดงำมแบบฟำค
แวรก์เฮำ้สท์ีเ่รยีกว่ำ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้มำใหมโ่ดยสำมำรถรกัษำรำยละเอยีดของอำคำร
ดัง้เดมิทีเ่คยถูกท ำลำยหมดสิน้เมื่อสมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรำยละเอยีด จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยภำพ
ควำมสวยงำมของน ้ำพแุหง่ควำมยุตธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็นตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำน
ชมโบสถ์เซนตพ์อลและวหิำรใหญ่ประจ ำเมอืง อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำยบรเิวณถนนสำยชอ้ปป้ิง
ย่ำนถนนซำยล ์Zeil ถนนสำยชอ้ปป้ิงทีย่ำวทีส่ดุของประเทศเยอรมนีทีเ่ตม็ไปดว้ยรำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนด์
เนมชื่อดงัเรยีงรำยอยมูำกมำยไม่ว่ำจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ 
และเลอืกซือ้สนิคำ้ต่ำงๆ ทัง้ขนม ชอ็คโกแลต็และสนิคำ้ทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั 

16.30 น. สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิแฟรง้คเ์ฟิรต์ 
20.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG923 
  

วนัทีแ่ปด  สนามบินสวุรรณภมิู สมุทรปราการ 
12.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ.สมทุรปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
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 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  23-30 ก.ย. / *11-18 พ.ย. / *25 พ.ย.-2 ธ.ค. / *2-9 ธ.ค.2561 
 

 

 

 

 

 
Best of Germany 

(เยอรมนั 8 วนั / TG) 
23-30 ก.ย.61 

11-18 พ.ย. / 25 พ.ย.-2 ธ.ค. / 
2-9 ธ.ค.61 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 56,300 55,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 54,300 53,900 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (เสรมิเตยีง) 52,300 51,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 5,900 5,900 

ทำ่นทีม่ตีัว๋โดยสำรอยูแ่ลว้ มำเดนิทำงกบัคณะ ทำ่นละ 34,900 30,500 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน  และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ  ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรงุเทพฯ-มวินิค // เวยีนนำ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
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 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (กรมธรรพเ์ป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่7 พ.ค.
 2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของสำย
 กำรบนิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำธรรมเนียมวซี่ำเชงเกน้และคำ่บรกิำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 2,900 บำท โดยช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทำง 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท โดยช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นที่

เหลอืก่อนคณะออกเดนิทำง 
 ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำบรกิำรอื่นๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
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 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง
อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ทำ่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



Best of Germany8D/TG, Sep,Nov-Dec2018 –Revised Fuel 30Aug2018-   14 

- หำกเดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำแนบ
ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวี
ซ่า 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือ

เจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนัย่ืนวีซ่า ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมส าเนาหน้า
บญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำรเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและตอ้งท ำจดหมำยรบัรอง
ค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูดว้ย อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ 
จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 
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