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แกรนดเ์ยอรมนี ไมเนา 

7 วัน 4 คนื 
เดนิทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง 49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– วซูบ์วกรก์ – โรเธนเบิรก์ – สตทุการท์ 
วนัท่ี 3. สตทุการท์ – คารล์ซวั – ไฟรบ์วรก์ 
วนัท่ี 4. ไฟรบ์วรก์ – ทิทิเซ ่– เกาะดอกไมไ้มเนา – ฟุสเซน 

วนัท่ี 5. ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค 

วนัท่ี 6. มิวนิค – สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
23.45 น.  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประต ู2 แถว D โดยมีเจา้หนา้ท่ี
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดนิทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 920  

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– วูฟบวกรก์ – โรเธนเบิรก์ – สตุทการท์ 
06.15 น. ถึงสนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี  น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและ

พาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานี
รถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาล
ท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt 
City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตรุสัโรเมอร ์จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ Wertheim 
Village Outlet  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
         บ่าย ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง้ท่ี Wertheim Village Outlet ท่ีรวบรวมรา้นคา้ชัน้น าไวอ้ย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, 

FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG 
HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองวูซบ์วรก์ (Würzburg) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในบรเิวณ ฟรงัโคเนีย
ท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรฐับาวาเรียในประเทศเยอรมนี น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโรเธนเบริก์ (Rothengurg) หรือช่ือเต็มคือ 
โรเธนเบริก์ ออบ แดร ์เทาเบอร ์ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแควน้บาวาเรีย ท่ี
ยงัคงเอกลกัษณข์องกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองสใ์นรูปแบบเยอรมนัขนานแท ้ท าใหท่ี้น่ีกลายเป็น
เมืองประวตัศิาสตรอ์นัแสนโรแมนตกิและสมบรูณม์ากท่ีสดุ เน่ืองจากรอดพน้จากสงครามโลกมาได ้น าท่านชมย่านเมืองเก่า
ของ โรเธนเบิรก์ (Marktplazt) ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตลโ์กธิคเรอเนสซองค ์ ใหเ้วลาลดัเลาะแนว
ก าแพงเมืองท่ีโอบลอ้มบา้นเรือนท่ีก่อดว้ยอิฐสีสนัตา่งๆและมงุดว้ยหลงัคาสีสม้ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์แห่งการสรา้งบา้นในยุค
กลางของเยอรมนั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองสตุทการท์ (Stuttgart) เมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ี
ส  าคญัแห่งหนึ่งของเยอรมนี โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต ์โดยท่ีน่ีไดช่ื้อวา่เป็น “ดีทรอยทแ์ห่งเยอรมนี” เลยทีเดียว  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั STUTTGART HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 สตุทการท์ – คารล์ซัว – ไฟรบ์วรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสลอสสพ์ลาทซ ์(Schlossplatz) จัตรุสัใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมือง ท่ีถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 
1746 - 1807 และมีการปรบัปรุงใหมอี่กครัง้ในปี 1977 เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส  าคญัๆมากมายไมว่า่จะเป็น, พพิธิภัณฑศ์ิลปะ, 
ลานน า้พ,ุ สถานีรถไฟหลกั และอ่ืนๆ อิสระใหท้่านเดนิเลน่ชมจตัรุสั 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยังเมืองคารล์ซัว (Karlsruhe) เมืองนีต้ัง้อยู่มมุฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี ติดกับประเทศ

ฝรั่งเศสมีบรรยากาศท่ีผสมผสานทัง้ความทนัสมยัและดัง้เดิม เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศ
เยอรมนี คาลสรู์เออมีผงัเมืองท่ีสวยงามและถกูกลา่วขานวา่เป็นแรงบนัดาลใจของรฐัวอชิงตนั ดี.ซี. น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้
กบัพระราชวังคารล์ซัว (Karlsruhe Palace) เป็นพระราชวงัสไตลบ์าร็อคสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1715 เป็นท่ีพ านักของ มารค์
กราฟ, เจา้ชาย และแกรนดด์ยคุ แห่งบาเดน น าท่านเดนิสูเ่มืองไฟรบ์วกรก์ (Freiburg) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั FREIBURG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

วันที ่4 ไฟรบ์วรก์ – ททิเิซ่ – เกาะดอกไม้ไมเนา – ฟุสเซน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิเลน่ชมความสวยของเมืองไฟรบ์วรก์ เมืองท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสดุในเขตป่าด า (Sudschwarzwald) แวะถ่ายรูปกับ
โบสถ ์Freiburg Muenster ท่ีใชเ้วลาในการสรา้งนานถึง 313 ปี และมีความสงูถึง 116 เมตร โบสถนี์ร้อดพน้จากการทิง้
ระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติร ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ไดอ้ย่างน่าเหลือเช่ือทัง้ท่ีตวัเมืองนัน้ถกูท าลายเกือบทัง้หมด และเดิน
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ชมถนน Konviktstrasse  ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุของเมือง อาคารบา้นเรือนต่างๆนัน้ก็ถูกประดบัตกแต่งไปดว้ยไม้
เล่ือยหลากสีสนัสรา้งความน่ารกัใหก้บัถนนแห่งขึน้ไปอีก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปท่ี
ตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความงามของบา้นเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็น
ป่าสนอยู่บนภเูขา ท่ีเรียกวา่ แบลก็ฟอเรสต ์สถานท่ีอนัเป็นตน้ก าเนิดนาฬกิากุ๊กก ูใหท่้านไดมี้โอกาสชิมเคก้แบล็กฟอเรสตอ์ัน
ขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต ารบัตามอธัยาศยั และเพลดิเพลนิกบัการเลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่กาะดอกไม้ไมเนา (Mainau) เกาะไมเนาตัง้อยู่ในทะเลสาบโบเดนซี และเป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุใน

บรรดาเกาะต่างๆ บนทะเลสาบแห่งนี ้มีพืน้ท่ีกว่า 280 ไร่ ใหท้่านไดอ้ิสระตามอัธยาศยัช่ืนชมความสวยงามของหมู่มวล
ดอกไมน้านาชนิดท่ีบานสะพรั่งและเพลดิเพลนิกบัความรม่รื่นของบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายพนัธุ์ผสมผสาน
กบัทิวทศันข์องทะเลสาบไดอ้ย่างน่าประทบัใจ นอกจากนีบ้นเกาะยังมีผีเสือ้นับพนัตวัอยู่ในสวนใหไ้ดช้มอีกดว้ย จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซน (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตัง้ปราสาทของกษัตริยบ์าวาเรีย 
ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมี
ความรุง่เรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั FUSSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที ่5 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย จากนัน้เดนิทางขึน้ปราสาทเพ่ือเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดร้บัการ
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ตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง  
***หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยู
โร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์  โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอก
เยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร ์ น าท่านเขา้สูโ่ลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ท่ีจดัแสดงอยู่ภายในอาคารขนาด
ใหญ่กวา่ 25,000 ตรม. ตัง้อยู่ตดิกบัอาคารส านักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะไดช้มรถยนตใ์นเครือของ BMW ไม่ว่าจะเป็น 
BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนตแ์ทบทกุรุน่จดัแสดงอยู่ โดยพืน้ท่ีใน BMW Welt จะถกูแบง่ออกเป็นพืน้ท่ีตา่งๆ
ในการจัดแสดงรถยนต ์BMW โมเดลปัจจุบนัทุกซีรีย์, โซนมอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce 
Exhibition และท่านยงัสามารถเลือกซือ้ของท่ีระลกึจากรา้นคา้ในโชวรู์ม น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่า
เป็นจดุเริม่ตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกิจของนครมวินิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมี
นกัท่องเท่ียวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬกิาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือก
ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศยั   

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่6 มิวนิค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าเดนิทางสู ่สนามบนิบรัสเซลส ์เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 925 
 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
06.05 น. เดนิทางกลบัถึงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง :  
แกรนดเ์ยอรมนี ไมเนา 7 วัน 4 คืน 

โดยสารการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

13 พ.ค. – 19 พ.ค. 63  49,900 49,900 49,900 49,900 23,370 6,900 

27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 23,370 6,900 

09 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 23,370 6,900 

30 มิ.ย. – 06 ก.ค. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 23,370 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก



  7  แกรดเ์ยอรมนี ไมเนา 7D 4N BY TG                                                                                                                                               [GQ3FRA-TG016] 

 

ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (14 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย  (21 EURO) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรงขนำด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ ำนวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน    

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (สถำนทตูไมร่ับเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีำยใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภำษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอก

คำ่ใชจ้ำ่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

5. หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำถำ่ยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 

6. หำกในส ำเนำบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลำ่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภำษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถำ่ยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

-ทะเบยีนบำ้น 

-บัตรประชำชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
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7. สญัชำตปัิจจบุัน ...............................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


