
 

 

รหัสทัวร B2B1901695 

ทัวรเยอรมนีตอนใต Great Southern Germany 10 วัน 7 คืน (TG)  
ศาลาวาการเมืองเกาแหงเอากสบูรก   Wertheim Village Outlet OUTLET 
ปราสาทนอยชวานสไตน   ปราสาทโฮเฮนชวานเกา   การมิช พารเทน เคียรเชน 

ยอดเขา ซุกสปตเซ   แฮเรนเคียมเซ   พระราชวังแฮเรนเคียมเซ 
จัตุรัสมาเรียนพลาสท 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  11 – 20 ต.ค. 62   65,900 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอากสบูรก – ศาลาวาการเมืองเกาแหงเอาก
สบูรก – นูเรมเบิรก   

00.50 น. ออกเดินทางสูกรงุมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 924  
07.05 น.  
 
 

ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 
ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสูเมืองเอากสบูรก 
(AUGSBURG) เปนเมืองใหญอันดับ 3 ของแควนบาวาเรียรองจาก
มิวนิกและนูเรมเบิรก โดยชื่อเมืองไดมาจากชื่อของจักรพรรดิ ออกุสตุส 
(Augustus) แหงโรมัน ถือเปนเมืองโบราณบนเสนทางสาย      โรแมน
ติกของอาณาจักรบาวาเรีย ใหทานไดเขาชม ศาลาวาการเมืองเกาแหง
เอากสบูรก  (Augsburger Rathaus and GoldeneSaal) สราง
ขึ้นในคริสตวรรษที่ 14 โดยถูกออกแบบจนแลวเสร็จในราวคริสตวรรษที่ 
17  โดยนาย อี ไลส  ฮอลล  สถาป นิกผู โด งดั งในการออกแบบ
สถาปตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองสแหงเยอรมัน ใหทานไดเชาชมหอง
โถงทองคํา (Golden Hall) เปนหองที่สําคัญที่สุดในอาคารแหงน้ี 
เพราะถือยังคงรักษารูปแบบการตกแตงแบบเรอเนสซองสเยอรมันได
อยางสมบูรณ 
(หากคณะไมสามารถเขาชมดานใน  Golden Hall ได เนื่องจากปด
ดวยพิธีกรรมทางศาสนาหรือการเฉลิมฉลองใดๆก็ตาม ทําใหทาง



 

 

คณะไมสามารถเขาชมดานในได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหนา
งานทานละ 2 ยูโร) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 

 

เดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือน
แบบโบราณที่สวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 
ป และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปน
กองบัญชาการทางการทหารเพื่อตอสูในสงครามโลกครั้งที่ 2 และตัว
เมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แตชาวเมืองก็
ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมากที่สุด นํา
ทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจํา
เมือง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก  นํ าท าน เดิ นท าง เข าสู ที่ พั ก  MERCURE CONGRESS หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 3 นูเรมเบิรก – แบมเบิรก – OUTLET – วูซบวรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบ
มเบิรก สวนที่เปนเขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียน
จาก UNESCO ใหเปนเมืองมรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองใน
เยอรมนี ที่รอดพนจากการที่ถูกบอมบในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึก
รามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิไดสรางหรือซอมแซมใหม
ใหดู “เหมือนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือชื่อเปนทางการ
ว า  มห าวิห ารเซนต ป เตอร และ เซนต จอร จ  (The Imperial 
Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญ
เปนที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวย
สถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางครั้งแรกในป ค.ศ.1004  โดย
จักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของเมืองที่สรางค
ลอมทับแมน้ําเรกนิตซ  



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไสกรอก
เยอรมัน) 

บาย นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกับ
การ ชอปปم�งเอาทเลท ที่รวบรวมรานคาชั้นนําไวอยางมากมาย อาทิเชน 
COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, 
SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, 
TAG HEUER, SWAROVSKI เป นตน  จาก น้ัน นํ าท าน เดินทางสู
เมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองที่ตั้งอยูในบริเวณฟรังโคเนียที่
ตั้งอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นํ าท าน เดิ นท าง เข าสู ที่ พั ก  NOVOTEL WURZBURG ห รื อ

เทียบเทา 
วันที่ 4 วูซบวรก – โรเธนเบิรก – ไฮเดลเบิรก – สตุทการท      
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโรเธนเบิรก (Rothengurg) หรือชื่อเต็มคือ โร

เธนเบิรก ออบ แดร เทาเบอร ROTHENBURG OB DER TAUBER 
อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแหงแควนบาวาเรีย ที่ยังคงเอกลักษณของ
กลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองสในรูปแบบ
เยอรมันขนานแท ทําใหที่น่ีกลายเปนเมืองประวัติศาสตรอันแสนโรแมน
ติกและสมบูรณมากที่สุด เน่ืองจากรอดพนจากสงครามโลกมาได นําทาน
ชมยานเมืองเกาของโรเธนเบิรก (Marktplazt) ถายรูปกับศาลาวา
การ Ratstrinkstube สไตลโกธิคเรอเนสซองค  ใหเวลาลัดเลาะแนว
กําแพงเมืองที่โอบลอมบานเรือนที่กอดวยอิฐสีสันตางๆและมุงดวย
หลังคาสีสมซึ่งถือเปนเอกลักษณแหงการสรางบานในยุคกลางของ
เยอรมั น  หลั งจาก น้ั น นํ าท าน เดิ นท างต อสู เมื อ งไฮ เดล เบิ ร ก 
(Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ต้ังอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็ก
คาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของ
เยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหง



 

 

แรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับ
ลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคา
และแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บาย 

 
 
 

นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สราง
ขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของ
เมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 
900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่ง
ของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิ
ซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถังไวนที่ใหญที่สุดใน
โลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร นําทานเดินทางสูเมืองสตุทการท 
(Stuttgart) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญ
แหงหน่ึงของเยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต โดยที่นี่ไดชื่อวา
เปน “ดีทรอยทแหงเยอรมนี” เลยทีเดียว นําทานเขาสู จตุรัสลอสส
พลาทซ (Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในเมือง ท่ีถูก
สรางขึ้นในชวงระหวางป 1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหมอีกครั้ง
ในป  1977 เปนที่ตั้ งของสถานที่สําคัญๆมากมายไมวาจะเปน , 
พิพิธภัณฑศิลปะ , ลานน้ําพุ, สถานีรถไฟหลัก และอ่ืนๆ  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NH STUTTGART AIRPORT หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 5 สตุทการท – ทิทิเซ – ลินเดา – ฟุสเซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยูในเขตป�าดํา 

(Black Forest) ใหทานได อิสระชมความงามของบานเรือน ชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา 
แบล็กฟอเรสต สถานที่อันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาส
ชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นชื่อ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และ



 

 

เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองลินเดาว (Lindau) เมืองที่ถูกโอบลอมดวย

ทะเลสาปโบเดนซี (Bodensee) เมืองแหงน้ีมีอายุเกาแกต้ังแตป ค.ศ. 
882 และมีพ้ืนที่ติดชายแดนถึงสองประเทศ คือ ออสเตรีย และ 
สวิตเซอรแลนด จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกา
มาตั้งแตครั้งจกัรวรรดิโรมัน เปนที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย 
ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ 
เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแต
ยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือ
มาแตโบราณ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  LUITPOLD PARK  หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุส

เซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ัน
เดินทางขึ้นปราสาทเพ่ือเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส
ไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจา
หญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยู
บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับ
การตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซึ่งเปน
นักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง (หากคณะไมสามารถเขาชม
ปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหนางาน
ทานละ 13 ยูโร) 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอาหารพื้นเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย 
 

นําทาน เขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา  (Hohenschwangau 
Castle) ปราสาทพระราชวังฤดูรอนแหงบาวาเรียเยอรมัน ปราสาทโฮ
เฮนชวานเกาตั้งอยูใกลกับทางขึ้นปราสาท Neuschwanstein ใกลๆ 
ทะเลสาบ Alpsee เปนปราสาทที่พระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย
ประทับเมื่อยังทรงพระเยาว จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองฟุสเซน 
(Fussen) อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLD PARK  หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ฟุสเซน – การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขา ซุกสปตเซ –  แฮ

เรนเคียมเซ – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ – โรเซนไฮม  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําท านตอไปยังเมืองการ มิช พาร เทน  เคียร เชน  (Garmisch 
Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี เพื่อนําทานสู สถานีรถไฟซุกสปต
เซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู ยอดเขาซุกสปตเซ ภูเขาที่สูง
ที่สุดในเยอรมัน ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขางทาง 
จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทานเปลี่ยนเปน
กระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดับความสูงสูระดับความสูง 3,000 เมตร 
ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� 
และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของ
เยอรมันและออสเตรีย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางน่ังเรือขามสูเกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อัน

เปนที่ตั้งของพระราชวังแฮเรนเคียมเซพระราชวังที่ไดรับการขนานนาม
ใหเปน “พระราชวังแวรซายน แหง บาวาเรียน”  โดยพระราชวังน้ีถูก
สรางโดยพระเจาลุควิคที่ 2 แหงบาวาเรีย หรือเจาชายหงสขาว โดยมี
ตนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศฝรั่งเศส ตัวพระราชวัง



 

 

โอบลอมดวยความรมรื่น ของป�าไมนานาพันธและเชื่อมดวยคลองขนาด
ใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา, สวยสวยและน้ําพุ นําทานเขาชม 
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ (Herrenchiemsee Palace) ภายใน
ตกแตงดวยศิลปะอลังการจากชางฝมือในยุคน้ันที่ทานจะไดเห็นจากหอง
วาราชการ, หองบรรทม, หองฉลองพระองค และที่ โดดเดนที่สุดคือหอง
กระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตลเฟรนชโรโคโค ได
เว ล า อั น ส ม ค ว ร นํ าท าน เดิ น ท า งต อ ไป ยั ง เมื อ ง โร เซ น ไฮ ม  
(Rosenheim) เมืองเล็กๆในแควนบาวาเรีย อิสระใหทานเดินเลน
ถายรูปตามอัธยาศัย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  TRYP BY WYNDHAM หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 โรเซนไฮม – มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท – ชอป

ปم�ง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และ
เปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของ
ประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุด
ของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐ
อิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร  นําทานเขาสูโลกแหงยนตรกรรมของ BMW 
Welt ที่จัดแสดงอยูภายในอาคารขนาดใหญกวา 25,000 ตรม. ตั้งอยู
ติดกับอาคารสํานักงานใหญของ BMW ทานจะไดชมรถยนตในเครือของ 
BMW ไมวาจะเปน BMW, MINI รวมทั้ง Rolls-Royce จะมีรถยนต
แทบทุกรุนจัดแสดงอยู โดยพื้นที่ใน BMW Welt จะถูกแบงออกเปน
พื้นที่ตางๆในการจัดแสดงรถยนต BMW โมเดลปจจุบันทุกซีรีย, โซน
มอ เตอร ไซค  BMW, โซน  MINI Exhibition, โซน  Rolls-Royce 



 

 

Exhibition และทานยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากรานคาในโชว
รูม  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของ

ประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ตั้งของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 
เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา 
เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย   

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเขาสูท่ีพัก AZIMUT หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 มิวนิค – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบินมิวนิค เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

14.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG925   
วันที่ 10 กรุงเทพ 
06.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม :  Great Southern Germany 
เยอรมนีตอนใต 10 วัน 7 คืน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

11 – 20 ต.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 41,900 12,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
 



 

 

6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมน ี(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถาน
ทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ
ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของ

พ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

3. หลักฐานการทาํงาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

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

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

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



 

 

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

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

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 



 

 

13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่
อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
             ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................. 

 
**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก

ให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 



 

 

 
 


