
 

 

รหัสทัวร B2B1902444 
ทัวรยุโรป Windy and Sunny Europe เยอรมนี ออสเตรีย 
สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (TG) 
ปราสาทนอยชวานสไตน - การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขาซุกสปตเซ – ป�าดํา - ทิทิเซ 

น้ําตกไรน – ซูริค – เบิรน – อินเทอลาเคน 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินไทย ประตู 4 เคานเตอร D สายการบินไทย พบ
เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบวรก 
00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 924  
07.05 น.  

 

 

ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 
ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2562) ผาน
ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของ
ประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญ
เปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึง
ในเมืองม่ังค่ังที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบา
วาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขา
เปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของ
ตัวเอง ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท 
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของ
นครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองท่ีมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซ่ึงสรางข้ึนในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ท่ี 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมี
นักทองเท่ียวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตี



 

 

บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม 
และของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 

เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปน
บานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ท่ีมีช่ือเสียงกอง
โลก นําเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา 
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค 
เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปน
ศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญย่ิงของบรรดาประเทศ
ที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซ่ึงเปน
ฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The 
Sound of Music) ท่ีโดงดังไปทั่วโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE CENTRALE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 ซาลสบวรก – เซนทวูลฟกัง – ฮัลสตัท – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซนตวูฟกัง อิม ซัลซคัมเมอรกุท(St. Wolfgang 

im Salzkammergut) มีช่ือมาจาก เซนตโวลฟ�กัง (heiligen 
Wolfgang) ช่ือของนักบุญโวลฟ�กัง ท่ีมีชีวิตอยูในชวงปลายศตวรรษที่ 
10 โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูบริเวณชายเขาชารฟแบรก (Schafberg 
mountain)ริมทะเลสาบโวลฟกัง (Wolfgangsee) หน่ึงในทะเลสาบท่ี
มีช่ือเสียงของประเทศออสเตรีย อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของ



 

 

เมืองโรแมนติคแหงน้ีตามอัธยาศัย มีเวลาใหทานไดช่ืนชมเมืองท่ี
สวยงามท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลกอยางเซนตวูลฟกังซ่ึงทานจะไดรูสึก
เหมือนกับวาเวลาไดถูกหยุดลงท่ีเมืองแหงน้ีจนทานจะประทับใจไมรูลืม 
ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 
4,500 ป เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียว
ขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวย
ถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และ
เปนพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บาย นําทานข้ึนกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK ท่ีต้ังอยูบนภูเขาท่ีมีอายุ

มากกวา 7,000 ป มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 เมตร 
โดยใชเวลาในการเดินทางข้ึนสูขอดเขาเพียง 3 นาที ใหทานไดถายภาพ
ความสวยงามของเมืองฮัลสตัทท่ีไดรับการขนานนามวาเปน UNESCO 
WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK ไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี 
เมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปนที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวา
เรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดาน
ทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุงเรือง
ในอดีตต้ังแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และ



 

 

ซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HIRSCH หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4  ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – การมิช พารเทน เคียรเชน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ัน
เดินทางข้ึนปราสาทเพ่ือเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส
ไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจา
หญิงนิทราในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยู
บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับ
การตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซ่ึงเปน
นักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานย่ิง 
** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์คืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร และถายรูปดานนอกกับ
ปราสาทนอยชวานสไตน เปนการทดแทน ** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย นําทานตอไปยังเมืองการมิช พารเทน เคียรเชน (Garmisch 
Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขาซุกสปตเซ – ป�าดํา - ทิทิเซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางข้ึนสู 

ยอดเขาซุกสปตเซ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพที่
สวยงามตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร 
นําทานเปลี่ยนเปนกระเชาเคเบิลคารเพ่ือไตระดับความสูงสูระดับความ
สูง 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและช่ืนชมความสวยงาม
ของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึงพรมแดน
ทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปท่ีต้ังอยูในเขต

ป�าดํา (Black Forest) ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา 
แบล็กฟอเรสต สถานท่ีอันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาส
ชิมเคกแบล็กฟอเรสอันข้ึนช่ือ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และ
เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  HOFGUT STERNEN หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 ทิทิเซ – น้ําตกไรน – ซูริค – เบิรน – อินเทอลาเคน 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟเฮาเซน (Schaffhausen) ประเทศ

สวิตเซอรแลนด เพ่ือชมน้ําตกไรน (Rhien falls) ที่มีขนาดใหญสุดใน
ยุโรป จากน้ันนําทานเดินทางเท่ียวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญที่สุด
ในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster 
abbey) สรางข้ึนในป ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปน
สํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนช้ันสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัย
อยู นําทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกท่ีมี
มาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางท่ีสําคัญของเมือง
และยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่
ใหญที่สุดในประเทศ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอาหารจีน 
บาย 
 

นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซ่ึงไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัด
อันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ีสุดของโลกในป 
ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตวท่ีเปน
สัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบัน
เต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนน
จุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็ม
ไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท 



 

 

คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอก
เวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster ส่ิงกอสรางทาง
ศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ. 
1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา ได
เวลาอันสมควรนําทานตอไปยังเมืองอินเทอลาเคน (Interlaken) เมือง
ที่ต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ 
(Lake Brienz) อันเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ และ มีความสําคัญ
ประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟ
ราเปนฉากหลัง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูว) 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ี

สวยงามและยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) 
เเละเม่ือป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปน
พ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟ
ทองเท่ียวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางข้ึนสู
ยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุง
เฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of 



 

 

Europe) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใต
ธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาอาหารพ้ืนเมือง  
 พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดใน

ยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึง
ชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาว
ที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม
เคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอด
เขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไมควรพลาดกับการสง
โปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและ
แตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียว
ยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบ
และขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการ
สละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อ
ป ค.ศ.1792 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  IBIS STYLES LUZERN หรือ

เทียบเทา 



 

 

วันท่ี 8 ลูเซิรน – ซุก – สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับ

เทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ํา
จึงถือเปนท่ีตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลก
มากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง 
จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก 
(Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูง
ของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซ่ึงเปนสีน้ําเงินขาว
โดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง นําทาน
เขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป (The Oldest house of 
goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการต้ังแต
สมัยศัตวรรตท่ี 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบ
สถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�น
และจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ได
เปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะล้ําคาและเคร่ืองประดับหายาก และบาง
ช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล้ํา
คาและเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกา
ช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 



 

 

Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 
Heuer ฯลฯ 

 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

13.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG971 ** คณะท่ีออกเดินทาง
ระหวาง 22-30 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 13.15 น.และไปถึง
กรุงเทพเวลา 06.10 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพ 

05.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

12 - 20 ก.ค. 62 76,900 76,900 76,900 76,900 44,500 11,500 
20-28 ก.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 43,500 11,500 
4-12 ต.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 43,500 11,500 
22-30 พ.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 39,900 8,900 



 

 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี



 

 

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเทีย่วตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด 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  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 



 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา 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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคา
ทัวรท้ังหมด 

 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี) 
*** ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)*** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วัน 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  



 

 

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ�ว ใบหนา้ 90 % 
ของพื�นท ี�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  
คอนแทคเลนส ์หรอืเครื�องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั�ง 2 ขา้ง, หา้ม
ตกแตง่รูป, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถ่ายจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
แนะนําให้ลูกคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
เพื�อความถกูตอ้ง 
 

3. หลกัฐานการทาํงาน  
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน    
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กําลังศกึษา
อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 
- กรณีที�เกษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอื�นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK 
GUARANTEE) ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น ระบุชื�อเจา้ของบัญช ีและบุคคลที�เจา้ของบัญชอีอก

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเล่มเกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั�ง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ย
นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด
สมัภาษณ์ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 
-ทะเบยีนบา้น 
-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 20 ปี) 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรที�สถานทตูดว้ย** 

 
 



 

 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิ
ไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื�อตัว [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�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�.......................................ถงึวนัที�....................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชาํระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

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

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งส ิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 
 

 


