
 

 

รหัสทัวร GOH1903752 
ทัวรออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี HAPPY CRUISE AND  
FUNICULAR AT HALLSTATT 10 วัน 7 คืน (TG) 
พระราชวังเชินบรุนน   บูดาเปสท   ปราก   เชสกี้ ครุมลอฟ 
ปราสาทนอยชวานสไตน   ลองเรอืทะเลสาบและขึ้นกระเชาท่ีฮัลสตัท 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.20 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสท 
01.30  น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียดวยเที่ยวบิน TG936 
07.00 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําทานเท่ียวชมกรุงเวียนนา (Vienna) ชมถนนสายวง
แหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก 
ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูก

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มิถุนายน �� 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – เวียนนา –พระราชวงัเชินบรุนน ์– บดูาเปสท ์
วนัที� �. บดูาเปสต ์– ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่นํ�าดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา 
วนัที� �. บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
วนัที� �. ปราก – เชสกี�ครุมลอฟ – ซาลสบ์วรก์ 
วนัที� �. ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรือทะเลสาบฮลัสตทั - ขึ �นกระเชา้ไฟฟ้าสูจ่ดุชมวิว SKY WALK – มิวนิค 
วนัที� �. มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค 
วนัที� �. มิวนิค – นเูรมเบิรก์ – แบมเบิริ�ก – แฟรงคเ์ฟิรต์ 
วนัที� �. แฟรงคเ์ฟิรต์ – OUTLET - สนามบิน 
วนัที���.กรุงเทพฯ 
 

ราคาแนะนาํเพยีง 56,900.- 



 

 

ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปดใหมอีกครั้งในปค.ศ.1955, ผาน
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับ
ของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากนั้นนําเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) 

แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และ
ตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 
หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยาน
เกษตรกรรมขามพรมแดนสูกรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของประเทศ
ฮังการี (Hungary) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรม
ของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนาน
นามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวย
ทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก PARK INN BY RADISSON BUDAPEST หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 บูดาเปสต – ป�อมชาวประมง - ลองเรือแมนํ้าดานูบ – OUTLET - บราติสลาวา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา 
ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมท
เธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลว
หลายพระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชา
สามารถมาก  และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ 
อีกมากมาย ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดใน
ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา 
ผลงานประติมากรรมที่ งดงามของศตวรรษที่  11 อยูหน าป�อมชาวประมง 
(Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของ
แมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮัง
กาเรียน นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะ
ธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความ
ตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ  อาคารรัฐสภา ซึ่ งงดงามเปนที่ รํ่าลือ ดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ี
ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูก
นํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน   จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen 
Designer Outlet in Parndorf 



 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย  
*** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย
ในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** จากน้ันนําเดินทางสูกรุงบ
ราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค
(Slovak) ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ  สโลวัค ออสเตรีย และ
ฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก นําทานชมบรรยากาศของกรุงบราติสลา
วา ซึ่งเปนที่ตั้งของรัฐสภาแหงสโลวัก นําทานถายรูปคูกับปราสาทบราติสลาวา
(Bratislava Castle) ซึ่งเปนอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผาตั้งอยูบนเนินเขา ริมฝم�งแมน้ํา
ดานูบ ทานสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไดจากมุมของปราสาทแหงน้ี 
จากน้ันนําทานเดินเลนยานเมืองเกาที่สวยงามของกรุงบราติสลาวา (Bratislava) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

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

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัย
คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบัน
เปนทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนตวิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14  นับวา
เปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก     ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดให
สรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระ
เจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเล่ียนที่ 2 เปนตน (กรณี
มีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของ
เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่ง
ปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินเลนบน
สะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่
สรางขึ้นตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของ



 

 

เหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมือง
เกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old 
Town Hall) ที่สรางมาตั้ งแตป  ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร 
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานอิสระ
เดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมืองเกา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก INTERNATIONAL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลสบวรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่
ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของ
แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป 
หลังไดรับการอนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชม
ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุ
เกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง
น้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปดโบฮิเมียน) 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบาน



 

 

เกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกองโลก นําเที่ยวชม
ความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะ
บารอคที่ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารค
บิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดา
ประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN SALZBURG CITY หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – ลองเรือทะเลสาบฮัลสตัท –  
ขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK – มิวนิค 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี สวยงามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุก
แห งออสเตรีย และเปนพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน นําทาน
ลองเรือในทะเลสาบฮัลสตัท ***การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ หากไมสามารถ
ลองเรือไดในวันนั้นๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให ทานละ 5 ยูโร*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK ที่ตั้งอยูบนภูเขาที่มีอายุมากกวา 

7,000 ป มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเวลาในการ
เดินทางขึ้นสูขอดเขาเพียง 3 นาที ใหทานไดถายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัท
ที่ไดรับการขนานนามวาเปน UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว 
SKY WALK *** หากกระเชาไฟฟ�าไมหยุดทําการ หรือไมสามารถขึ้นสูจุดชมวิวsky 
walk ไดทางบริษัทขอคืนเงินใหทาน ทานละ 12 ยูโร *** จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบา
วาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) 
และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบา



 

 

วาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึง
ของประเทศเยอรมนี จึงมี เอกลักษณ ทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้ งดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรท
เซล และเบียร   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน – มิวนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนําทานเดินทางขึ้นปราสาทชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชม
ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้ง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชาย  หงสขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตง
อยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรง
โปรดปรานยิ่ง 
*** ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได ทางบริษัทจะขอนํา
ทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน *** 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานกลับสูเมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปน

จุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ตั้งของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่  19 ใช เวลาสรางถึง 42 ป  มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมี
นักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. ใหอิสระทานเลือกซื้อสินคา โดยจะมีทั้งสินคาแฟชั่นแบรนด
เนมมากมาย สินคาพ้ืนเมืองหลากหลาย ไดตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเทา 

วันที่ 8 มิวนิค – นูเรมเบิรก – แบมเบิริ์ก – แฟรงคเฟรต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบโบราณที่
สวยงามเปนเอกลักษณ  มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป  และเมื่อสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหารเพ่ือ
ตอสูในสงครามโลกครั้งที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบทั่ว
ทั้งเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมาก
ที่สุด นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมสวนที่เปนเขตเมืองเกาของ

เมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมืองมรดกโลก เนื่องจาก
เปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพนจากการที่ถูกบอมบในชวงสงครามโลกครั้งที่ 
2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิไดสรางหรือซอมแซมใหมใหดู 
“เหมือนเกา”  นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือช่ือเปนทางการวา มหาวิหารเซนตป
เต อ ร แล ะ เซนต จอ ร จ  (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 
George’s) มีความสาคัญเปนที่ต้ังของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง แบมแบรก 
สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางครั้งแรกในป ค.ศ.1004  โดย
จักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของเมืองที่สรางคลอมทับแมน้ํา



 

 

เรกนิตซ นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt)  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE RESIDENZ FRANKFURT หรือเทียบเทา 
วันที่ 9 แฟรงคเฟรต – OUTLET - สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่

สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญ
ของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของ
หัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําเที่ยวชม
จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตก
เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกับการ ชอปปم�ง

เอาทเลท ที่รวบรวมรานคาชั้นนําไวอยางมากมาย อาทิ เชน COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน   
*** สําหรับคณะที่เดินทางตั้งแต ก.พ. 63 จะเดินทางกลับเวลา 13.45 น. และไป
ถึงกรุงเทพเวลา 06.25 น. ทําใหไมสามารถไป OUTLET ได โดยคณะจะออก
เดินทางจากโรงแรมไปยังสนามบินเลย **** 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
20.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเท่ียวบินที่ TG 923   
วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
13.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
 HAPPY CRUISE AND FUNICULAR AT HALLSTATT  

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 
10 วัน 7 คนื โดยสารการบินไทย (TG) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

1-10 ธ.ค.62 56,900 56,900 56,900 56,900 28,540 6,900 
4-13 ธ.ค.62 56,900 56,900 56,900 56,900 28,540 6,900 

27 ธ.ค.62 -5 ม.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 35,540 11,900 
18-27 ก.พ. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 7,900 
10-19 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 7,900 
22-31 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 7,900 
9-18 พ.ค. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 9,900 

27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 9,900 
6-15 มิ.ย. 63 56,900 56,900 56,900 56,900 32,540 9,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
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
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

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  (18 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 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 ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ 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 กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
 
 
 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของ
พ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดบั , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รปูไมเลอะหมึก ไมมี
รอยแม็ก, ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูป
นะคะ 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  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

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

  หยา                แยกกันอยู                 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 

 
 
 
 


