
 

 

รหัสทัวร GOH1903750 
ทัวรเยอรมนี โปแลนด GERMANY AND POLAND 
7 วัน 4 คืน (LH) 
จัตุรัสโรเมอร   วูซบวรก   โรเธนเบิรก   นูเรมเบิรก 
วรอตสวัฟ   เชสโตโชวา   พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช   คราคูฟ 
 

 

 

 
 

แฟรงกเฟรต| นูเรมเบริก | แบมเบิรก| เดรสเดน | วรอตสวัฟ | คราคูฟ  
 

  

GERMANY AND POLAND 
เยอรมนี และ โปแลนด ์  7 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 63 

ราคาแนะนาํเริ�มตน้เพยีง 45,900.- 



 

 

 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
23.50 น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 
เคานเตอร G สายการบินลูฟตฮันซาโดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางสูแฟรงกเฟรต โดยสายการบินลูฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 773 
*** สําหรบัคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน เม.ย.63 จะออกเดินทางเวลา 23.00 
น. และไปถึงแฟรงกเฟรตเวลา 06.00 น.*** 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – วูซบวรก – โรเธนเบิรก – นูเรมเบิรก   
06.00 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง 

และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เมืองแฟรงกเฟรต เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่
สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญ
ของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของ
หัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําเที่ยวชม
จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตก
เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร จากน้ันนําทานเดินทางสูจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองวูซ
บวรก (Würzburg) เปนเมืองที่ตั้งอยูในบริเวณฟรังโคเนียที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของ
รัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนีเปนอีกแหลงของการเพาะปลูกองุนเพื่อผลิตไวนของ
เยอรมัน ซึ่งบรรดาสถาปตยกรรมในเมืองน้ีลวนเปนสไตลบาร็อค จึงไดรับสมญานาม
วาเปน Baroque City นอกจากน้ันยังถือเปนเมืองแหงบิชอบ (Bishop) เพราะใน

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– วซูบ์วรก์ – โรเธนเบิรก์ – นเูรมเบิรก์   
วนัที� �. นเูรมเบิรก์ –  แบมเบิรก์ – เดรสเดน   
วนัที� �. เดรสเดน  – วรอตสวฟั   
วนัที� �. วรอตสวฟั – เชสโตโชวา – พพิิธภณัฑค์่ายกกักนัเอาซว์ิทช ์– คราคฟู  
วนัที� �. คราคฟู – เหมืองเกลือเวยีลิซกา้ – คราคฟู – สนามบิน – สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

อดีตน้ันไดตกอยูภายใตการปกครองของฝ�ายศาสนามาโดยตลอด ดั้งเดิมถูกคนพบโดย
คณะมิชันนารีชาวไอริชตั้งแตป 868 ตอมาในป 742 ก็มาถึงสมัยของเซนตบอนนิเฟซ 
(St. Boniface) จนกระทั่งในป 1030 เมืองน้ีก็ถูกรวมเขาเปนสวนหน่ึงบิชอปออฟวูซ
บวรก (Bishops of Würzburg) จนกระทั่งในป 1631 ก็ตกอยูในอํานาจกษัตริย
กุสตาฟ อดอลฟ แหงสวีเดน (Gustav Adolf of Sweden) และในป1814 ก็ถูก
รวมเขาเปนสวนหน่ึงของแควนบาวาเรีย นําทานชมพระราชวังวูรซบวรก (Würzburg 
Residenz) ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวอันเปนไฮไลทของเมืองน้ี และยูเนสโกไดประกาศ
ใหเปนมรดกโลก เปนวังสไตลบาร็อคของปริ๊นซ บิชอป โดยเปนผลงานของออกแบบ
ของสถาปนิกโนเนมนามวา Blthasar Neumann ในป 1720 – 1744 เพื่อสราง
ใหกับสมเด็จพระสังฆราช โจฮันน ฟลิปป� ฟรานซ เพ่ือใชเปนสถานที่ประทับใชเวลาใน
การกอสรางโดยรวมจนเสร็จสมบูรณกวา 60 ป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูนําทานเดินทางสูเมืองโรเธนเบิรก (Rothengurg) หรือ

ชื่อเต็มคือ โรเธนเบิรก ออบ แดร เทาเบอร ROTHENBURG OB DER TAUBER 
อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแหงแควนบาวาเรีย ที่ยังคงเอกลักษณของกลุมอาคาร
สถาปตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองสในรูปแบบเยอรมันขนานแท ทําใหที่ น่ี
กลายเปนเมืองประวัติศาสตรอันแสนโรแมนติกและสมบูรณมากที่สุด เน่ืองจากรอดพน
จากสงครามโลกมาได นําทานชมยานเมืองเกาของโรเธนเบิรก (Marktplazt) ถายรูป
กับศาลาวาการ Ratstrinkstube สไตลโกธิคเรอเนสซองค  ใหเวลาลัดเลาะแนว
กําแพงเมืองที่โอบลอมบานเรือนที่กอดวยอิฐสีสันตางๆและมุงดวยหลังคาสีสมซึ่งถือ
เปนเอกลักษณแหงการสรางบานในยุคกลางของเยอรมัน เดินทางตอสูเมืองนูเร
มเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบโบราณที่สวยงามเปน
เอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหารเพื่อตอสูในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แตชาวเมือง
ก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมากที่สุด นําทานถายรูป
กับโบสถแมพระ (Frauenkirche) เปนโบสถที่สรางขึ้นในสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่
ใชเวลาในการกอสรางยาวนานถึงสิบป ที่น่ีมีจุดเดนที่ดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเยือนกัน
มากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถที่เปนหอนาฬิกา โดยความพิเศษก็คือ เมื่อเวลา
เท่ียงตรงปุ�บ เหลาตุกตาก็จะออกมาเตนระบําใหเราชม จากน้ันนําทานถายรูปกับน้ําพุ
เชินเนอรบรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สูง 19 เมตร 
สีทองอราม ซึ่งประกอบไปดวยรูปปم�นของเจาอิเล็คเตอร 40 องค นักบุญ ชาวยิว และ



 

 

รูปประดับอ่ืนๆ ถือไดวาเปนน้ําพุที่อลังการมากที่สุดในเยอรมนี นักทองเที่ยวที่มาน่ี
สวนใหญก็จะมาขอพรกัน วิธีการก็คือ ใหหมุนแหวนทองตรงนํ้าพุเปนจํานวน 3 รอบ 
โดยระหวางที่หมุนแหวนก็ใหอธิษฐานสิ่งที่ตองการไปดวย มีเวลาใหทานไดอิสระเดิน
เลนในยานเมืองเกาที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึก หรือ สินคาแฟช่ันที่ตั้งอยูใจ
กลางเมือง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 นูเรมเบิรก –  แบมเบิรก – เดรสเดน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบิรก สวนที่เปน
เขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมือง
มรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพนจากการที่ถูกบอมบ
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิไดสราง
หรือซอมแซมใหมใหดู “เหมือนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือชื่อเปน
ทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of 
St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปนที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัคร
บาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางครั้งแรกใน
ป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของเมืองที่
สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย เดินทางตอสูเมืองเดรสเดน (Dresden) ไดรับสมญานามวาเปน “ฟลอเรนซแหง

แมน้ําเอลเบ” วากันวาเปนเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดกลับมามี
บทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีอีกครั้งหน่ึงในป ค.ศ.1990 หลังจากมีการรวม
ประเทศ เมืองไดถูกบูรณะขึ้นมาใหมอยางมีขั้นตอนอันสืบเนื่องมาจากผลแหงการ
ทําลายลางของสงครามโลกครั้งที่สอง  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก WYNDHAM GARDEN DESDEN หรือเทียบเทา  
วันที่ 4 เดรสเดน  – วรอตสวัฟ   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมเมืองเดรสเดน ชม โบสถพระแมมารี (Frauenkirche) อดีตฐานราก

ของเมืองที่วางไวตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่ 11 ที่ทิ้งรองรอยของการทําลายลางใน
สมัยสงครามโลกที่กําลังไดรับการบูรณะอยางเรงดวน ผานชมเซมเพอรโอเปราเฮาส 
(The Semper Opera House) ที่มีความโดดเดนอยางเทาเทียมกัน ทั้ งดาน
สถาปตยกรรมและดนตรี ผานชมพระราชวังสวิงกอร (Zwinger Palace) ผลงานชิ้น
เอกรูปแบบบาร็อคบนฝم�งแมน้ําเอลเบ ที่ตกแตงอยางงดงามดวยน้ําพุและรูปปم�น   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและ

การเปم�ยมลนดวยวัฒนธรรมของประวัติศาสตรในเมืองน้ี เปนดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อม
ระหวางคนในแตละรุน แตละวัฒนธรรมเขาดวยกัน เปนแบบเมืองที่ทันสมัยของเมือง
ใหญ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร ชีวิตที่เต็มดวยวัฒนธรรมและการศึกษา นําทาน
ชมความงามของเมืองที่เรียกไดวา Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเดน
สวยงาม เปนเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของโปแลนด และไดรับการจัดอันดับ
ใหเปน 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) 
ผานชมอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเกา, ศาลาวาการ (City Hall) และโบสถ
ป ระจํ า เมื อ ง  ผ าน ชม ม ห าวิท ยาลั ย วรอตสวัฟ  (University of Wroclaw) 
มหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อเสียงประจําเมือง ซึ่งบุคคลากรชั้นนําของโลก ที่ไดรับรางวัล



 

 

โนเบลถึง 10 คนดวยกันในชวง 100 ปที่ผานมาไดเคยศึกษาอยูที่น่ี ในยุคศตวรรษที่ 
18 มหาวิทยาลัยแหงน้ีเคยถูกใชเปนสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลย ในชวง
สมัยยุคสงครามกับรัสเซีย   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE WROCLAW CENTRUM หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 วรอตสวัฟ – เชสโตโชวา – พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช – คราคูฟ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเชสโตโซวา (Czestochowa) เปนเมืองศูนยกลางของผูแสวง
บุญที่สําคัญแหงหน่ึงของยุโรป คริสตศาสนิกชนกวา 4-5 ลานคน เพื่อเขาบูชาเพ่ือขอ
พรจากแบล็คมาดอนนา (Black Madonna) ณ อารามจัสนา   กอรา (Jasna 
Góra Monastery) รูปพระแมมาเรียสีดํา ศูนยรวมจิตใจของชาวคาทอลิก กลาวกัน
วาสีที่ใชวาดมานานกวา 600 ปทําใหรูปพระแมเปนสีดํา ที่รอยบากที่พระพักตร ซึ่ง
พวกตอตานศาสนาตองการทําลาย อารามแหงน้ีรอดพนจากการถูกทําลาย ใน
สงครามตางๆอยางนาอัศจรรย จนกลายเปนปาฎิหารยที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุด  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูพิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช(Auschwitz concentration 

camps) เปนคายกักกันและคายมรณะที่ใหญที่สุดในบรรดาคายกักกันของนาซี 
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2  พิพิธภัณฑคายกักกันแหงน้ีสะทอนความนาสยดสยอง
และความทารุณโหดรายของสงคราม ซึ่งเร่ิมจากเยอรมันเขายึดโปแลนดไดในปลายป 
1939 และหาคายกักกันเชลยศึกตางๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนดตองการ
กอสรางเปนสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงไดดัดแปลงตามความตองการของ
นาซีและเริ่มตนใชปค.ศ.1940 เปนตนมา ทานจะไดเห็นภาพถายตาง ๆ ของคาย
กักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาภายในตึกตางๆ ถึง 20 อาคาร และทานจะได
เห็นของใชตางๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกใหมาอยู ที่ น่ี อาทิ กระเป�าเดินทาง 
รองเทา แปรงสีฟน หวี และเสนผมที่วากันวามี น้ําหนักรวมกวา 7 ตัน และชมหอง
อาบน้ํา หองที่พวกนาซีใชสําหรับกําจัดเชลยโดยใชแกสพิษสังหารหมู กลาวกันวา
สถานที่น้ีมีคนตาย กวา 1.5 ลานคน โดนเกือบทั้งหมดเปนชาวยิว  นําทานเดินทางสู
เมืองคราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคูฟ น้ันเปน บ านเกิดองค  สมเด็จพระ
สันตะปาปา จอหน ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนดในปค.ศ. 1978 คราคูฟก็
ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีอาคาร
บานเรือนที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมันตั้งแต โรมาเนสก กอธิค เรอเนส
ซองส บาร็อก ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และอารตนูโว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL KRAKOW CITY WEST หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลิซกา – คราคูฟ – สนามบิน – สนามบินแฟรงกเฟรต  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสูเหมืองเกลือเวียลีซกา (Wieliczka Salt Mine) ตั้งอยูที่เมืองวิลิชกา 
เหมืองเกลือที่เกาแกที่สุดของโปแลนดแหงน้ีมีประวัติการทําเหมืองยาวนานกวา 
1,000 ป ถือเปนเหมืองใตดินที่มหัศจรรยที่สุดแหงหน่ึงของโลก  นําทานลงลิฟทสูใต
ดินของเหมืองเกลือ ที่มีขนาดใหญมาก แบงเปน 9 ชั้น ลึกลงจากพื้นดินถึง 327 
เมตร ยาวกวา 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองหองซึ่งสรางและแกะสลักจากเกลือ
ทั้งหมด โดยสมัยกอนเกลือมีคาดุจทองคํา เพราะใชในการถนอมอาหาร ชมความงาม
ของทะเลเกลือใตพื้นดิน ซึ่งทานไมเคยไดเห็นที่ใดมากอน โดยเหมืองเกลือในเมืองวีลิซ
กา องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนหน่ึงในมรดกโลกในป ค.ศ. 1988 อีกดวย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บาย 
 
 
 
 
15.00 น. 
 
18.20 น. 

จากน้ันนํานําทานเดินทางกลับเมืองคราคูฟ นําทานชมป�อมปราการ Barbacan อายุ
กวา 600 ปชมจัตุรัสใจกลางเมือง ทีเต็มไปดวยรานคาตางๆ และอาคารที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร บริเวณน้ียังเปนที่ตั้งของโบสถเซ็นตแมรี่ (Church of St. Mary)
โบสถชื่อดังของคราคูฟ สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่  14 โดดเดนดวยลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบกอธิคที่สูงถึง 81 เมตร ใหเวลาทานไดอิสระตามอัธยาศัยเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึก หรือ แฟชั่นจากหางสรรพสินคาซูเคียนนีส(Sukiennice) ที่เกาแกที่สุด
แหงหน่ึงของยุโรป  
นําเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และมี



 

 

 เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
ออกเดินทางสูแฟรงกเฟรต โดยสายการบินลูฟตฮันซา เท่ียวบินที่ LH 1369 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือน เม.ย.63 เดินทางถึงเวลา 18.55 น. 
และไปถึงแฟรงกเฟรตเวลา 20.30 น.*** 

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเฟรต เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง  
22.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินลูฟตฮันซา เท่ียวบินที่ LH 772 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
14.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ  
 
 
 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
GERMANY AND POLAND 

เยอรมนี และ โปแลนด   7 DAYS 4 NIGHTS  
โดยสายการบินลูฟตฮันซา (LH)  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
วันที่ 24 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 20,975.- 3,900.- 

วันที่ 7 – 13 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 25,655.- 5,900.- 
วันที่ 7 – 13 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,265.- 5,900.- 

วันที่ 20 – 26 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,265.- 5,900.- 
วันที่ 3 – 9 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,265.- 5,900.- 

วันที่ 18 – 24 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,265.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
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  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)  
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 



 

 

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

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 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 นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ 
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูต
ตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซา
ในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผู เดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดอืน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รปูไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

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 รปูถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรบัเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย



 

 

สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 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/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 



 

 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร 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. สัญชาติปจจบุัน ............................... 
   สญัชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบุัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

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

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



 

 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา

ดวย** 
 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 



 

 

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

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

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

 
 


