
 

 

รหัสทัวร GQ1901412 
ทัวรยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) 
วิหารเซนตลอเรนซ ปราสาทนอยชวานสไตน จัตุรัสมาเรียน พลาสท หมูบานฮัลสตัท  

เชสก้ี ครุมลอฟ ปราสาทแหงปราก มหาวิหารเซนตวิตุส พระราชวังเชินบรุนน  

พระราชวังฮอฟเบิรก โบสถสเตเฟ�นส โบสถแมทเธียส ป�อมชาวประมง บูดาเปสต 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
21.25 น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 373 
 

วันที่ 2 ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิรก – โรเธนเบิรก - มิวนิค 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง  
04.00 น. ออกเดินทางสูมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 53  
08.35 น. ถึงสนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี (Germany) (เวลาทองถ่ินชากวา

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 7 ช่ัวโมงในวันท่ี 28 ตุลาคม 2562)  
ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองนูเร
มเบิรก (Nuremberg) เมืองท่ี มีอาคารบานเรือนแบบโบราณ ท่ีสวยงามเปน
เอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเม่ือสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 
ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหารเพื่อตอสูในสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แต
ชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมากท่ีสุด นํา
ทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บาย นําทานเดินทางสูเมืองโรเธนเบิรก (Rothenburg) หรือช่ือเต็มคือ โรเธนเบิรก ออบ 

แดร เทาเบอร ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุค
กลางแหงแควนบาวาเรีย ท่ียังคงเอกลักษณของกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโกธิค 
และเรอเนสซองสในรูปแบบเยอรมันขนานแท ทําใหที่น่ีกลายเปนเมืองประวัติศาสตร
อันแสนโรแมนติกและสมบูรณมากที่สุด เน่ืองจากรอดพนจากสงครามโลกมาได นํา
ท านชมยานเมืองเกาของโรเธนเบิรก (Marktplazt) ถายรูปกับศาลาวาการ 
Ratstrinkstube สไตลโกธิคเรอเนสซองค  ใหเวลาลัดเลาะแนวกําแพงเมืองที่โอบ
ลอมบานเรือนท่ีกอดวยอิฐสีสันตางๆและมุงดวยหลังคาสีสมซ่ึงถือเปนเอกลักษณ
แหงการสรางบานในยุคกลางของเยอรมัน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค 
(Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยัง



 

 

เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปน
หน่ึงในเมืองมั่งค่ังท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรีย
เคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนีจึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเองทั้งดานศิลปวัฒนธรรม 
และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE MUNICH SUD MESSE SUD หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 3 มิวนิค – เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน - จัตุรัสมาเรียน พลาสท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางข้ึนปราสาทเพ่ือเขา
ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นํา
ชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ัง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตง
อยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงที่ทรง
โปรดปรานย่ิง (หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองมิวนิค (Munich) นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท 

(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค 
บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงาม
ซ่ึงสรางข้ึนในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 
เมตร ซ่ึงจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เม่ือนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบ
รนดเนมและของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําท านเดินทางเข าสูที่ พั ก MERCURE MUNICH SUD MESSE SUD ห รือ

เทียบเทา 
 
  
 



 

 

นท่ี 4 มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสก้ี ครุมลอฟ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 หลังจากน้ันออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 
4,500 ป เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งาม
ราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตที่
อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ี
วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่

ไดช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก ให
ทานถายรูปกับปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) ซ่ึงสรางข้ึนเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปน
ปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแก
กวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BELLEVUE หรือเทียบเทา *** กรณีโรงแรมท่ีพักในเมือง

เชสก้ี ครุมลอฟ ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิยายไปนอนเมือง
ขางเคียงทดแทน *** 

วันท่ี 5 กรุงปราก – เขาชมปราสาทแหงปราก - สะพานชารลส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีต
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslid ซ่ึงปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918  นําเขาชมมหาวิหารเซนตวิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 



 

 

14  นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก  ซ่ึงพระเจาชารลที่ 4 
โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต 
เชน พระเจาชารลท่ี 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเล่ียนที่ 2 
เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) ชมพระราชวัง
หลวง (Royal Palace) ที่ เปนหน่ึงในสวนที่ เกาแกที่ สุดของปราสาท ใชเปนท่ี
ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินเขาสูยานชางทองโบราณ (Golden 
Lane) ซ่ึงปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย  จากน้ันนําทาน
เดินเลนบนสะพานชารลส (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา 
สไตลโกธิคท่ีสรางข้ึนต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจาชารลสท่ี 4 ชมรูป
ปم�นโลหะของเหลานักบุญท่ีต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค และเลือกซ้ือสินคา
พ้ืนเมืองท่ีเรียงรายอยูบนตลอดแนวสะพาน จากน้ันนําทานเดินสู ประตูเมืองเกา 
“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old 
Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป  ค.ศ.1338 มี จุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร 
(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 กรุงปราก – กรุงเวียนนา – เขาชมพระราชวังเชินบรุนน - บราติสลาวา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางตอสู สูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผาน
ชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหง

ราชวงศฮัปสเบิรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมา
พระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หอง
ในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซ่ึง
สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส  จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ท่ีแวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชม
โรงละครโอเปรา ท่ีสรางข้ึนในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลาย
ไปในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปดใหมอีกคร้ังในป ค.ศ.1955 ผานชม
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเปนกลุมอาคารท่ีเคยเปนที่ประทับ



 

 

ของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 
นําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ
ของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลท่ี 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการ
แกบนตอความทุกขยากของประชาชน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หมูทอดเวียนนา) 
นําทานเดินทางโดยรถโคชสูกรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก 
ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก  

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 ปราสาทบราติสลาวา – Outlet - กรุงบูดาเปสต - ลองเรือแมน้ําดานูบ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานถายรูปกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ที่ต้ังเดนเปนสงา 
อดีตเคยเปนพระราชวังที่ประทับของกษัตริย แตปจจุบันเปนที่ทําการของรัฐบาล
สโลวัก และ พิพิธภัณฑแห งชาติจากน้ันนําเขาสูย านเมืองเกา (Old Town) 
ศูนยกลางทางดานประวัติศาสตร เปนที่ต้ังของอาคารท่ีสําคัญตางๆมากมาย นําทาน
เดินเทาเขาสูบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ที่ ไมใหญมากนักแตก็เปรียบเสมือนจุด
ศูนยกลางและจุดนัดพบ เปนจัตุรัสท่ีรายลอมไปดวยอาคารสําคัญและสวยงาม
มากมาย รวมท้ังยังเปนที่ต้ังของศาลากลางเมือง (Old Town Hall) ที่ถูกสรางข้ึน
เมื่อชวงป ค.ศ. ที่ 14 และในปจจุบันไดปรับเปล่ียนมาเปนพิภิธภัณฑบราติสลาวา 
จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 
***เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย
ในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** นําทานเดินทางโดยรถ
โคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวง
ของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซ่ึงไดช่ือวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวย
ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเช้ือชาติที่มี อารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับ
ไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองท่ีไดช่ือวางดงามติด
อันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเล่ือง
ช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลว



 

 

ท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคาร
รัฐสภา ซ่ึงงดงามเปน ท่ี ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร
ประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวร
แหงแรกท่ีสรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกร
ชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การ
ลองเรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปน
น้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ACHAT PREMIUM H.  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 กรุงบูดาเปสต – ป�อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําท านชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอัน

ทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอก
โบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเปนสถานท่ีจัดพิธีสวมมงกุฎให
กษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษัตริยแมทเธียส ซ่ึงเปนกษัตริยที่
ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางส่ิงกอสรางที่งดงามในเมือง
หลวงตางๆ อีกมากมาย ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปน
จุดเดนท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นท่ี 1 พระ
บรมรูปทรงมา ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อม
ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีทานสามารถชม
ความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุม
ชาวประมงฮังกาเรียน 

 นําเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.00  น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112 
23.20 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

03.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK376  
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 10-18 ก.ค. 62 จะออกเดินทางเวลา 02.50 น.และ



 

 

ไปถึงกรุงเทพเวลา 12.30 น. *** 
13.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
11-19 มิ.ย. 62 45,988.- 45,988.- 45,988.- 29,988.- 6,900.- 
10-18 ก.ค. 62 52,988.- 52,988.- 52,988.- 29,988.- 6,900.- 
5-13 ส.ค. 62 52,988.- 52,988.- 52,988.- 29,988.- 6,900.- 
10-18 ก.ย. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 
17-25 ก.ย. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 
1-9 ต.ค. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 

13-21 ต.ค. 62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 
20-28 ต.ค. 

62 49,988.- 49,988.- 49,988.- 32,988.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน 

(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาเยอรมัน (ประมาณ 2,300 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (17 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ



 

 

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 



 

 

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 
                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได  ข อ กําหนด น้ี รวมไป ถึง ผู เดิ นทางที่ ถื อ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพ้ืนท่ีรูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมให
เห็นหูท้ัง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ



 

 

สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย



 

 

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

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



 

 

6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 
12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�.......................................ถงึวันที�....................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 



 

 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ .............................................. 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งสิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 

 
 
 


