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เยอรมน ีเชก ออสเตรยี 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 เร ิ7มเพยีง 51,911.- 



• บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ี=สําคญัของเยอรมน ี 
• เดนิเลน่เมอืงนํ @าแรส่ดุแสนโรแมนตกิที7คารโ์ลวี7 วาร ี(Karlovy Vary) 
• สมัผสัมนตเ์สนห่ข์องกรงุปราก (Prague)  
• พกัเมอืงมรดกโลกที7เชสกี@ ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํ @างามแหง่โบฮเีมยี                       
• ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ที=วจิติรตระการตา  
• เต็มอิ7มกบัธรรมชาต ิที7สดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 

4,500 ปี 

เมนพูเิศษ  ไสก้รอเยอรมนั เป็ดอบสไตลโ์บฮเีมยีน 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที7   4-11, 24-31 ม.ีค. 61 51,911.-

วนัที7   8-15, 9-16, 12-19, 13-20 เม.ย. 61 67,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที7ยง คํ7า โรงแรมที7พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตรัุสโรเมอร ์– นูเรมเบริก์ ✈ O O
MERCURE 
WOERDERSEE 
NUREMBERG

3 นูเรมเบริก์ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O
I N T E R N A T I O N A L 
PRAGUE

4 ปราก – ปราสาทปราก – เชสกีM ครมุลอฟ – เชสกีM บดูาโจวคิ O O O
CLARION CONGRESS 
HOTEL

5 เชสกีM บดูาโจวคิ – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน์ O O O SENATOR HOTEL

6 เวยีนนา – ฮลัสตทั – มวินคิ – จัตรัุสมาเรยีนพลาสท์ O O O
M E R C U R E 
NEUPERLACH SUD

7 มวินคิ – สนามบนิ O ✈ ✈

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์
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20.30 
น.

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สาย

การบนิไทย ประต ู2 แถว D โดยมเีจา้หนา้ที=คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

23.40 
น.

ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เที7ยวบนิที7 TG 920 

***คณะเดนิทางวนัที7 4-11 ม.ีค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 23.40 น. และถงึ

แฟรงกเ์ฟิรต์ เวลา 05.50 น.*** 

วนัที7สองของการเดนิทาง     แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– นเูรมเบริก์

06.50 
น.

ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี (เวลาทอ้งถิ=นชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชั=วโมง และจะเปลี=ยนเป็น 5 ชั=วโมงในวนัที= 25 มนีาคม 2561) นําทา่นผา่นพธิี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ 

(Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ี=สําคญัของเยอรมน ี รวมทั Mง

เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ที=สําคัญของประเทศ ผ่านชม

สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ=งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพง

ประเทศไทย ครัMงเมื=อคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที= 5 นําเที=ยวชมจตัรุสั

โรเมอร ์ (Romerberg) ซึ=งเป็นจัตรัุสที=เกา่แกท่ี=สดุในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื THE 

ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึ=งอยู่ทางดา้นตะวนัตก

เฉียงเหนอืของจัตรัุสโรเมอร ์

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัMนเดนิทางสูเ่มอืงนเูรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงที=มอีาคารบา้นเรอืนแบบ

โบราณที=สวยงามเป็นเอกลกัษณ ์มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 900 ปี และเมื=อสมยั

สงครามโลกครัMงที= 2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานที=แหง่นีMเป็นกองบญัชาการทางการทหาร

เพื=อตอ่สูใ่นสงครามโลกครัMงที= 2 และตัวเมอืงโดนกลุม่สมัพันธม์ติรถลม่เสยีหาย

เกอืบทั=วทั Mงเมอืง แตช่าวเมอืงกไ็ดร้ว่มมอืกนับรูณะใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพใกลเ้คยีง

ของเดมิมากที=สดุ นําทา่นถา่ยรปูกบัวหิารเซนตล์อเรนซ ์               (St. 

Lorenz) วหิารสวยประจําเมอืง มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ในยา่นเมอืงเกา่ที่

สวยงาม รวมทั MงเลอืกซืMอของที=ระลกึ หรอื สนิคา้แฟชั=นที=ตั Mงอยูใ่จกลางเมอืง

ระยะทาง 225 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม.

คํ7า รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคารอาหารพืMนเมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั)

เขา้สูท่ี=พัก โรงแรม MERCURE WOERDERSEE NUREMBERG  หรอืเทยีบเทา่

วนัที7สามของการเดนิทาง   นเูรมเบริก์ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงคารโ์ลว ี วาร ี (Karlovy vary) ที=ไดช้ื=อวา่เป็น

เมอืงแหง่สปา ที=ใหญท่ี=สดุของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงที=มชี ื=อเสยีงไปทั=วโลกวา่

เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ี วาร ี ปัจจบุนัเป็นที=นยิม

ของผูค้นทั=วโลกที=จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพ ตามความเชื=อที=มมีาแตส่มยัโบราณ 

เชญิทา่นทดลองดื=มนํMาแร ่ซึ=งตอ้งดื=มกบัแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที=

มปีากยื=นออกมาเหมอืนกานํMา

ระยะทาง 200 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชม.

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืMนเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)

บา่ย จากนัMนเชญิเดนิเลน่ตามอัธยาศัยถา่ยรูปกับเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอื เลอืกซืMอสนิคา้

ของที=ระลกึ ไดเ้วลาสมควร นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวง

ของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชก็โกสโลวาเกยี  ซงึ

ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุร

ระยะทาง 120 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2 

ชม.

คํ7า รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี=พัก โรงแรม INTERNATIONAL PRAGUE หรอืเทยีบเทา่

วนัที7ส ี7ของการเดนิทาง ปราก – ปราสาทปราก – เชสกี@ ครมุลอฟ – เชสกี@ บดูาโจวคิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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 นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที=สรา้งขึMนอยูบ่นเนนิเขาตั Mงแต่

สมยัครสิตศ์ตวรรษที= 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslid ซึ=ง

ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั Mงแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร     เซนตว์ ิ

ตสุ (St.Vitus Cathedral) (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุ

ญาตใหเ้ขา้ชม) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที= 14   

นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที=ใหญท่ี=สดุในกรงุปราก ซึ=งพระเจา้ชารล์ที= 4 โปรด

ใหส้รา้งขึMนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที=เกบ็พระศพของกษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ 

พระเจา้ชารล์ที= 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี= 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลี=ยนที= 2 เป็นตน้ 

แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที=เป็นหนึ=งในสว่นที=เกา่แก่ ที=สดุของ

ปราสาท ใชเ้ป็นที=ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั Mงหลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่ง

ทองโบราณ (Golden Lane) ซึ=งปัจจบุนัมรีา้นขายของที=ระลกึ วางจําหน่ายอยู่

มากมาย  จากน ั@นนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ส ์ (Charles Bridge) 

สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่Mาวลัตาวา สไตลโ์กธคิที=สรา้งขึMนตั Mงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที= 

14 สมัยพระเจา้ชารล์สท์ี= 4 ชมรปูปัMนโลหะของเหลา่นักบญุที=ตั Mงอยูส่องขา้งราว

สะพานกว่า 30 องค ์ และเลอืกซืMอสนิคา้พืMนเมอืงที=เรยีงรายอยู่บนตลอดแนว

สะพาน จากนัMนนําทา่นเดนิสู ่ประตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยั

โบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที=สรา้งมาตั Mงแตปี่ ค.ศ.

1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์ (Astronomical Clock) ที=สวยงาม

และยงัตบีอกเวลาทกุๆชั=วโมง

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี@ ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชม

เมอืงที=ไดช้ื=อวา่เป็นเพชรนํMางามแหง่โบฮเีมยี เมอืงที=ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมอืงนีMตั Mงอยู่

รมิสองฝั=งของแม่นํMาวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที=มอีาคารเกา่แกต่ั Mงแต่ยุค

กลางกวา่ 300 ปี หลงัไดรั้บการอนุรักษ์และขึMนทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที=สําคญั

แหง่หนึ=งของโลก นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบัปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) 

จากบรเิวณรอบนอก ซึ=งสรา้งขึMนเมื= อปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที=ใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึ=งตั Mง

อยูร่มิฝั=งแมนํ่ @าวอลตาวา (Valtawa River) จากนัMนนําทา่นเดนิทางสู ่ เชสกี@ 

บดูาโจวคิ (Ceske Budejovic)

ระยะทาง 20 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 20 
นาที

คํ7า รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร อาหารพืMนเมอืง

เขา้สูท่ี=พัก โรงแรม CLARION CONGRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่
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วนัที7หา้ของการเดนิทาง เชสกี@ บดูาโจวคิ  – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางขา้มพรมแดน เชก – ออสเตรยี สูก่รงุเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวง

ของประเทศออสเตรยี ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืMนที=อนัเขยีว

ชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)              

ที=แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรงละคร   โอ

เปรา่ ที=สร ้ างขึMนในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปใน

ระหวา่งสงครามโลกครัMงที= 2 และเปิดใหมอ่กีครั Mงในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงั         

ฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ=งเป็นกลุม่อาคารที=เคยเป็ นที=ประทบัของราช

สํานักฮปัสบรูก์ มาตั Mงแตค่รสิตศ์ตวรรษที= 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที= 20

ระยะทาง 195 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace) 

แหง่ราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึ=งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั Mงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที= 16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึMนใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพื=อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที=ประทับ ซึ=งไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั=งเศส จากนัMนนําชมบรเิวณรอบ

นอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณข์องกรงุเวยีนนา 

ซึ=งพระเจา้คารล์ที= 6 โปรดใหส้รา้งขึMนในปี ค.ศ.1713 เพื=อเป็นการแกบ้นตอ่ความ

ทุกขย์ากของประชาชน จากนัMนเชญิช๊อปปิM งสนิคา้ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์

(Kartnerstrasse) ใจกลางกรงุเวยีนนา สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ เครื=องแกว้

สวาร็อฟสกีM Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสืMอแฟชั=นวั ยรุน่

ทนัสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอื

แวะชมิของหวานที=รา้น THE DEMEL รา้นเบเกอรร์ี= และ ชอ๊คโกแลตที=เกา่แกเ่ริ=ม

กจิการตั Mงแตปี่ 1786

คํ7า รับประทานอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี=พัก โรงแรม SENATOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที7หกของการเดนิทาง   เวยีนนา – ฮลัสตทั – มวินคิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงที=ตั Mงอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงที=โรแมนตกิที=สดุใน Salzkammergut เขตที=

อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนีM

วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืMนที=มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที= ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ=งทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่

ความฝัน

ระยะทาง 290 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม. 

เที7ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืMนเมอืง

บา่ย จากนัMนเดนิทางสูเ่ขา้สูน่ครมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ีและ

เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมอืงที=ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ=งในเมอืงมั=งคั=งที=สดุของยุโรป ซึ=งมี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิ์

มากอ่น กอ่นที=จะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ=งของประเทศเยอรมน ี จงึมเีอกลกัษณท์าง

วฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทั Mงดา้นศลิปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื=องชื=อ ซึ=งไดแ้ก ่

ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์ นําชมจตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์

(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเริ=มตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ 

บริเวณนีMเป็นที=ตั Mงของศาลาว่าการเมืองที=มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที=

งดงามซึ=งสรา้งขึMนในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที= 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆังสงู 85 เมตร ซึ=งจะมนัีกทอ่งเที=ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที=จะออกมา

เตน้รํา เมื=อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เชญิเลอืกซืMอสนิคา้ของที่

ระลกึ เชน่ เครื=องเหล็กตราตุก๊ตาคู ่เป็นตน้

ระยะทาง 210 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

คํ7า อสิระอาหารคํ=าตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ี=พัก โรงแรม MERCURE NEUPERLACH SUDHOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที7เจ็ดของการเดนิทาง            มวินคิ –  สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

10.00 
น.

นําเดนิทางสูส่นามบนิมวินคิ เพื=อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 

 Refund) และมเีวลาในการเลอืกซืMอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

14.25 
น.

ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที7ยวบนิที7 TG 925 

***คณะเดนิทางวนัที7 4-11 ม.ีค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 13.35 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 06.10 น.***

วนัที7แปดของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ  
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โปรแกรม : เยอรมน ีเชก ออสเตรยี 8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           4-11, 24-31 ม.ีค. 61 

06.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการที=จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที=ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที=ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที=กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Mงในกรณีที=ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีMาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ=ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลี=ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที=ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลี=ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที=คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื7อทา่นทาํการซื@อโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื7อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที7ลกูคา้ตอ้งออกต ัXวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที7ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั@ง 

มฉิะน ั@นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั@งส ิ@น

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 51,911.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) 51,911.-
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี7ยนแปลงได ้ 

ท ั@งนี@ข ึ@นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที7ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิaการยา้ยเมอืงที=เขา้พัก 

เชน่ กรณีที=เมอืงนัMนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที=ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี=ยนตามความเหมาะสม



กาํหนดวนัเดนิทาง:           8-15, 9-16, 12-19, 13-20 เม.ย. 61 

 

1. คา่ตัcวเครื=องบนิ ชั Mนประหยดั ( Economy Class) ที=ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื=อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที=ยวตามรายการ  

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 4,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 51,911.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
51,911.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื7องบนิ ลดทา่นละ 25,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

ช ั@นธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ั@น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ=ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 67,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั) 67,900.-

พกัหอ้งเดี7ยว เพิ7มทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 67,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั)
67,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื7องบนิ ลดทา่นละ 33,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

ช ั@นธรุกจิเพิ7มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ7มตน้ที7ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื7อที7น ั7ง confirm เทา่น ั@น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ=ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนี@รวม 



4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที=ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที=ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที=ทอ่งเที=ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื7อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที7) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื=นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื@อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื7องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ7มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบี@ยประกนัเร ิ7มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี@ยประกนัเร ิ7มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที7มอีายตุ ั@งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื=องดื=มที=สั=งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํMาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิMน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที=สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ @ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที7สายการบนิมกีารปรบัขึ@นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ7งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื7นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื7นวซีา่ในวนัยื7น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ7น, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ=ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั=วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที7น ั7งจะยนืยนัเมื7อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ั@น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี=เดนิทาง ที=มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื=อทําการจองควิยื=นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื=อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที7ตอ้งการออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที= กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Mง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที= ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึMน 

5. การยื=นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Mนตอนการยื=นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Mงแบบหมูค่ณะและยื=น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื=อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที= 
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เง ื7อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนี@ไมร่วม 



6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั=งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที=ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั=วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื=องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Mงหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที=ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึMน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื=นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื=อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ=งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที=คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที=ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื=องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที=ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัMน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่=ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ=มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ=ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื=นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื=องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ=งในการยื=นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่=ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที=ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัMนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที=นั=งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัcวเครื=องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิaการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัcวเครื=องบนิ ซึ=งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัcวเครื=องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที=เกดิขึMน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั=งที= Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี=จะนั=งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที=สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี=มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื=นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที=เครื=องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู
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เง ื7อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที7เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึ@นจรงิ

ขอ้มลูเบื@องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื7นวซีา่และการยื7นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องต ัXวเครื7องบนิและที7น ั7งบนเครื7องบนิ



ฉุกเฉนิได ้(นํMาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี=มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี=นั=ง Long 

leg ขึMนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที=เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที=เชค็อนิเทา่นัMน 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึMนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Mงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิa เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Mงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั@งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที7บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ@นไป) เนื=องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื=นที=เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที=เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ=งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื=อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั MงนีMทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที=ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัcว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที=สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื7นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึMนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื=นวซีา่ / คา่มดัจําตัcวเครื=องบนิ หรอืคา่ตัcวเครื=องบนิ 

(กรณีออกตัcวเครื=องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที=กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัXวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั@งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื=องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที= ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั@งหมด 

 

1. เนื7องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี7ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั@นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ7งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื7องจากโรงแรมน ั@นไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ]ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ7มเตมิในกรณีที7อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื=องปรับอากาศเนื=องจากอยูใ่นแถบที=มอีณุหภมูตํิ=า  

3. กรณีที=มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึMนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิa

ในการปรับเปลี=ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื=อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที=มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที=เป็นหอ้งเดี=ยวอาจเป็นห ้ องที=มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํMา ซึ=งขึMนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัMนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ7มเตมิเร ื7องโรงแรมที7พกั



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี 

*** ยื7นวซีา่เดี7ยวแสดงตนที7สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื7นประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที7ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื7นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออก

มาได้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื7นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี7ยนแปลงกฎและเอกสารการยื7นอยูเ่ร ื7อย ๆ** 
                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื=นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที7ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที7ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื7นขอวซีา่จะมเีง ื7อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ7มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื7นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนี@รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที7ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ@ว ใบหนา้ 90 % ของพื@นที7รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน หา้มสวมแว่นตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครื7องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั@ง 2 ขา้ง, 

หา้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัMน 

แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพื7อความถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการทาํงาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ=มทํางาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื=อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื=อสถานทตูที=ยื=น)  
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- เจา้ของกจิการ หนั งสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที=มชีื=อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีMแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที= โฉนดที=ดนิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรื อสถาบนัที=กําลงัศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัMน (สถานทตูไมร่ับเอกสารที=เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้ง

มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื=นวซีา่) 

- กรณีที7เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั=วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้น

หลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิใน

บญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั Mง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื=องดว้ยนะ

คะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

4.2 หากต้ องรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื7นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ที=ออกจากทางธนาคารเทา่นัMน ระบชุื=อเจา้ของบญัช ีและบคุคลที= เจา้ของบญัชอีอกคา่

ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื=อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี@ กองทนุ และสลากออมสนิ** 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ=ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลี=ยนชื=อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี=ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Mงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที7บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

**กรณีเด็กอายตุํ7ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื7อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรที7สถานทตูดว้ย** 

เอกสารยื7นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี7ยนและขออพัเดทเพิ7มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ7มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื7นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื7องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื=อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชื=อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานที=เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที=เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื=นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื=อตวั นามสกลุ ที=อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ที=อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชื=อบรษัิทที=ทํางาน ที=อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื=อ ที=อยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนที=เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที=ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Mงแตว่นัที=.......................................ถงึวนัที=....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิMวมอืเพื=อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีM 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที= หากทราบ)............................................. 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื=นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื=อ .............................................. 

สิ=งที=ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ=งที=ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที=พักที=มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที=พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Mงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื=นๆ (โปรดระบ)ุ     อื=นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี7ยวขอ้งใดๆท ั@งส ิ@น 

ท ั@งนี@บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั@น 
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