
 

 

รหัสทัวร GQ1901409 
ทัวรยุโรป PERFECT SOUTHERN GERMANY 10 วัน 7 คืน (TG) 
วิหารเซนตลอเรนซ มหาวิหารเซนตปเตอร ปราสาทไฮเดลเบิรก ชมประตูคืนเดียว  

จตุรัสลอสสพลาทซ แบล็กฟอเรสต ปราสาทนอยชวานสไตน ยอดเขาซุกสปตเซ  

พระราชวังแวรซายน พระราชวังแฮเรนเคียมเซ  จัตุรัสมาเรียนพลาสท 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอากสบูรก – ศาลาวาการเมืองเกาแหงเอากสบูรก – นูเรมเบิรก  
00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 924 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 8 พ.ย. จะออกเดินทางต้ังแต 00.50 น. และไป
ถึงมิวนิคเวลา 06.45 น.*** 

07.05 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ** สําหรับคณะท่ีออกเดินทาง
ระหวาง 8-17 พฤศจิกายน 2562 จะเดินทางถึงมิวนิคเวลา 06.45 น.** ผาน
ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสูเมืองเอากสบูรก (AUGSBURG) เปน
เมืองใหญอันดับ 3 ของแควนบาวาเรียรองจากมิวนิกและนูเรมเบิรก โดยช่ือเมือง
ไดมาจากช่ือของจักรพรรดิ ออกุสตุส (Augustus) แหงโรมัน ถือเปนเมืองโบราณบน
เสนทางสาย      โรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ใหทานไดเขาชม ศาลาวาการเมือง
เกาแหงเอากสบูรก  (Augsburger Rathaus and GoldeneSaal) สรางข้ึนในคริ
สตวรรษท่ี 14 โดยถูกออกแบบจนแลวเสร็จในราวคริสตวรรษที่ 17 โดยนาย อีไลส 
ฮอลล สถาปนิกผูโดงดังในการออกแบบสถาปตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองสแหง
เยอรมัน ใหทานไดเชาชมหองโถงทองคํา (Golden Hall) เปนหองท่ีสําคัญที่สุดใน
อาคารแหงน้ี เพราะถือยังคงรักษารูปแบบการตกแตงแบบเรอเนสซองสเยอรมันได
อยางสมบูรณ 
(หากคณะไมสามารถเขาชมดานใน  Golden Hall ได เน่ืองจากปดดวยพิธีกรรมทาง
ศาสนาหรือการเฉลิมฉลองใดๆก็ตาม ทําใหทางคณะไมสามารถเขาชมดานในได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหนางานทานละ 2 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

เดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบโบราณท่ี
สวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมื่อสมัย
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหารเพ่ือ
ตอสูในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบท่ัว
ท้ังเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมาก
ท่ีสุด นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา  

 

วันท่ี 3 นูเรมเบิรก – แบมเบิรก – OUTLET – วูซบวรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบิรก สวนที่เปน

เขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมือง
มรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมก่ีเมืองในเยอรมนี ท่ีรอดพนจากการที่ถูกบอมบ
ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิไดสราง
หรือซอมแซมใหมใหดู “เหมือนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือช่ือเปน
ทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of 
St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปนที่ต้ังของสังฆมณฑลของอัคร
บาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางคร้ังแรกใน
ป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของเมืองที่
สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกับการ ชอปปم�ง

เอาทเลท ที่รวบรวมรานคาช้ันนําไวอยางมากมาย อาทิเชน COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณฟรังโคเนียท่ี
ต้ังอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL WURZBURG หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 4 วูซบวรก – โรเธนเบิรก – ไฮเดลเบิรก – สตุทการท      
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโรเธนเบิรก (Rothengurg) หรือช่ือเต็มคือ โรเธนเบิรก ออบ 

แดร เทาเบอร ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุคกลาง
แหงแควนบาวาเรีย ที่ยังคงเอกลักษณของกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโกธิค และ
เรอเนสซองสในรูปแบบเยอรมันขนานแท ทําใหที่น่ีกลายเปนเมืองประวัติศาสตรอัน
แสนโรแมนติกและสมบูรณมากที่สุด เน่ืองจากรอดพนจากสงครามโลกมาได นําทาน



 

 

ชมยานเมืองเกาของโรเธนเบิรก (Marktplazt) ถายรูปกับศาลาวาการ 
Ratstrinkstube สไตลโกธิคเรอเนสซองค  ใหเวลาลัดเลาะแนวกําแพงเมืองที่โอบ
ลอมบานเรือนท่ีกอดวยอิฐสีสันตางๆและมุงดวยหลังคาสีสมซ่ึงถือเปนเอกลักษณแหง
การสรางบานในยุคกลางของเยอรมัน หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองไฮเด
ลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ต้ังอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร 
(Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เปนที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงาม
ของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนํา
ทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สรางข้ึนอยูบนเชิงเขา

เหนือแมน้ําเน็กคาร ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัว
ปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ท่ีสรางข้ึนโดยคําส่ังของพระเจาเฟเดอริก ท่ีสรางเพ่ือเปน
ของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซ่ึงสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถัง
ไวนที่ใหญท่ีสุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร นําทานเดินทางสูเมืองสตุทการท 
(Stuttgart) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของ
เยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต โดยที่น่ีไดช่ือวาเปน “ดีทรอยทแหง
เยอรมนี” เลยทีเดียว นําทานเขาสู จตุรัสลอสสพลาทซ (Schlossplatz) จัตุรัสใจ
กลางเมืองที่ใหญที่สุดในเมือง ท่ีถูกสรางข้ึนในชวงระหวางป 1746 - 1807 และมี
การปรับปรุงใหมอีกคร้ังในป 1977 เปนท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญๆมากมายไมวาจะเปน
, พิพิธภัณฑศิลปะ , ลานน้ําพุ, สถานีรถไฟหลัก และอ่ืนๆ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NH STUTTGART AIRPORT หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 5 สตุทการท – ทิทิเซ – ลินเดา – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปท่ีต้ังอยูในเขตป�าดํา (Black Forest) 

ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลัง
เปนป�าสนอยูบนภูเขา ท่ีเรียกวา แบล็กฟอเรสต สถานที่อันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู 
ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันข้ึนช่ือ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และ
เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองลินเดา (Lindau) เมืองท่ีถูกโอบลอมดวยทะเลสาปโบเดนซี 

(Bodensee) เมืองแหงน้ีมีอายุเกาแกต้ังแตป ค.ศ. 882 และมีพ้ืนที่ติดชายแดนถึง
สองประเทศ คือ ออสเตรีย และ สวิตเซอรแลนด จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน 
(Fussen) เปนเมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปนที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบา
วาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปน
เมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยุคโรมัน และได
ใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLD PARK  หรือเทียบเทา 

 

วันท่ี 6 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางข้ึนปราสาทเพ่ือเขาชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชม
ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ต้ัง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยาง
งดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรด
ปรานย่ิง (หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์คืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง(ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาท

พระราชวังฤดูรอนแหงบาวาเรียเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาต้ังอยูใกลกับทางข้ึน
ปราสาท Neuschwanstein ใกลๆ ทะเลสาบ Alpsee เปนปราสาทท่ีพระเจาลุด
วิกที่ 2 แหงบาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระเยาว จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองฟุสเซน 
(Fussen) อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย 



 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLD PARK  หรือเทียบเทา 

 

วันท่ี 7 ฟุสเซน – การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขา ซุกสปตเซ –  แฮเรนเคียมเซ – 
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ – โรเซนไฮม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานตอไปยังเมืองการมิช พารเทน เคียรเชน (Garmisch Partenkirchen) 

ประเทศเยอรมนี เพ่ือนําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขาเดินทาง
ข้ึนสู ยอดเขาซุกสปตเซ ภูเขาท่ีสูงที่สุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทานเปล่ียนเปน
กระเชาเคเบิลคารเพ่ือไตระดับความสูงสูระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดิน
เลนถายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ัน
เปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานเดินทางน่ังเรือขามสูเกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเปนที่ต้ังของ

พระราชวังแฮเรนเคียมเซพระราชวังที่ไดรับการขนานนามใหเปน “พระราชวังแวร
ซายน แหง บาวาเรียน”  โดยพระราชวังน้ีถูกสรางโดยพระเจาลุควิคท่ี 2 แหงบาวาเรีย 



 

 

หรือเจาชายหงสขาว โดยมีตนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศฝร่ังเศส ตัว
พระราชวังโอบลอมดวยความรมร่ืน ของป�าไมนานาพันธและเช่ือมดวยคลองขนาด
ใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา, สวยสวยและน้ําพุ นําทานเขาชม พระราชวังแฮเรน
เคียมเซ (Herrenchiemsee Palace) ภายในตกแตงดวยศิลปะอลังการจาก
ชางฝมือในยุคน้ันที่ทานจะไดเห็นจากหองวาราชการ, หองบรรทม, หองฉลองพระองค 
และที่ โดดเดนที่สุดคือหองกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตลเฟรนช
โรโคโค ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองโรเซนไฮม (Rosenheim) 
เมืองเล็กๆในแควนบาวาเรีย อิสระใหทานเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRYP BY WYNDHAM หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8 โรเซนไฮม – มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท – ชอปปم�ง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวง

ของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและ
ฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  
โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปน
สวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรท
เซล และเบียร  นําทานเขาสูโลกแหงยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จัดแสดงอยู
ภายในอาคารขนาดใหญกวา 25,000 ตรม. ต้ังอยูติดกับอาคารสํานักงานใหญของ 
BMW ทานจะไดชมรถยนตในเครือของ BMW ไมวาจะเปน BMW, MINI รวมทั้ง 
Rolls-Royce จะมีรถยนตแทบทุกรุนจัดแสดงอยู โดยพ้ืนท่ีใน BMW Welt จะถูก
แบงออกเปนพ้ืนที่ตางๆในการจัดแสดงรถยนต BMW โมเดลปจจุบันทุกซีรีย, โซน
มอเตอรไซค BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และ
ทานยังสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากรานคาในโชวรูม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตร

และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองท่ีมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางข้ึนในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลา
สรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลาน
ท่ีจะออกมาเตนรํา เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือก
ซ้ือสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย   



 

 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZIMUT หรือเทียบเทา  

 
วันท่ี 9 มิวนิค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบินมิวนิค เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน TG925   

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 8 พ.ย. จะออกเดินทางต้ังแต 13.35 น. และไป
ถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น.*** 
 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันท่ี 05 - 14 
ก.ค. 62 72,900.- 72,900.- 72,900.- 42,900.- 12,900.- 
วันท่ี 10 - 19 
ก.ย. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 12,900.- 
วันท่ี 21- 30 ต.ค. 
62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 12,900.- 
วันท่ี 08 - 17 
พ.ย. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,900.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวซีาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
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 ท่ีจาย 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. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 



 

 

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

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

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

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

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

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน 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 กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

เดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

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 
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)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
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 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคล
ที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 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 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ

ทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 



 

 

 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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



 

 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทท่ีทํางาน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี.......................................ถึงวันท่ี....................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 



 

 

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 
 


