IN THE HEART OF BAVARIA AND PARIS
เยอรมนี – ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน

เดินทาง ธันวาคม 2565

HILIGHT

มิวนิค | ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ | ปราสาทนอยชวานสไตน์| กอลมาร์
|ปารีส |ป่ าดา | พระราชวังแวร์ซายน์|ชิมไวน์พนื้ เมืองแคว้นอัลซาส|

ราคาแนะนาเพียง

86,900.-
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เส้นทางการเดินทาง

เช้า

กลางวั
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วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.

กรุ งเทพ – สนามบินไทเป
มิวนิค – BMW Welt – จัตรุ สั มาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์
เช่น
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขา ซุกสปิ ตเซ่ – ทิทเิ ซ่
ทิทเิ ซ่ – กอลมาร์ – ชิมไวน์แคว้นอัลซาส - ทรัวส์
ทรัวส์ – ปารีส – หอไอเฟล – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่นา้ แซน – OUTLET
ปารีส – สนามบิน
สนามบินไทเป - กรุ งเทพฯ
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เย็น

โรงแรม

กำหนดกำรเดินทำง
ว ันที่ 16-24 ธ ันวำคม 65

86,900.-

ว ันที่ 21-29 ธ ันวำคม 65

86,900.-

ว ันที่ 28 ธ ันวำคม 65 – 5 มกรำคม 66 (ปี ใหม่)

89,900.-

วันที่ 1

กรุงเทพ – สนามบินไทเป

14.00น.
17.10 น.
21.45 น.
23.40 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 9 แถว T พบ
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูส่ นามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068
เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางต่อสูส่ นามบินมิวนิคด้วยเที่ยวบินที่ BR071

วันที่ 2

มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น

07.55 น.

ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลีย่ นเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม
2566) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิ ค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ น
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลนิ และฮัมบูรก์ ) และเป็ นหนึง่ ในเมือง
มั่งคั่งที่สดุ ของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริยม์ าก่อน ก่อนที่จะ
ผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทัง้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหาร
อันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นาท่านเข้าสูโ่ ลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จดั
แสดงอยูภ่ ายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตัง้ อยูต่ ิดกับอาคารสานักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะได้ชมรถยนต์ในเครือ

ค่า
ที่พกั

ของ BMW ไม่ว่าจะเป็ น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ น่ จัดแสดงอยู่ โดยพืน้ ที่ใน BMW Welt จะถูก
แบ่งออกเป็ นพืน้ ที่ต่างๆในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปั จจุบนั ทุกซีรีย ์, โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition,
โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซือ้ ของที่ระลึกจากร้านค้าในโชว์รูม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ ป็ นที่ตงั้
ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึน้ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง
42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนกั ท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊ก ตาไขลานที่จะออกมาเต้นรา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00
น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้ เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen)
เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน เป็ นที่ตงั้ ปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความ
งดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุง่ เรืองในอดีตตัง้ แต่ยคุ โรมัน และได้ใช้เมืองนี ้
เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือ้ ขายเกลือมาแต่โบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั HIRSCH หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน
บ่าย

นาท่านสู่เมื องโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมื องเล็ก ๆที่ สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี แ ละ
ออสเตรีย จากนัน้ เดินทางขึน้ ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นา
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทใน
เทพนิยาย ซึง่ เป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การตกแต่ง
อย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึง่ เป็ นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเข้า

ค่า
ที่พกั

ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรู ปด้านนอกกับ
ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นาท่านเดินทางออกจากปราสาทนอยชวานสไตน์เพื่อต่อไปยังเมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch Partenkirchen)
เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีติดกับพรหมแดนออสเตรีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั MERCURE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขา ซุกสปิ ตเซ่ – ทิทเิ ซ่

เช้า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ สถานีรถไฟซุกสปิ ตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้ สู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ ภูเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมัน ให้
ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นาท่านเปลีย่ นเป็ นกระเช้าเคเบิล
คาร์เพื่อไต่ระดับความสูงสูร่ ะดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์
และบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ นัน้ เป็ นอีกหนึง่ พรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองทิทิเซ่(Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตงั้ อยูใ่ นเขตป่ าดา (Black Forest) ให้ทา่ นได้อิสระชมความ
งามของบ้านเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็ นป่ าสนอยูบ่ นภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ สถานที่อนั เป็ นต้น
กาเนิดนาฬิกากุ๊กกู ให้ท่านได้มีโอกาสชิมเค้กแบล็กฟอเรสอันขึน้ ชื่อ ณ เมืองต้นตารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการ
เลือกซือ้ สินค้าที่ระลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั MARITIM TITISEE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

ทิทเิ ซ่ – กอลมาร์ – ชิมไวน์แคว้นอัลซาส - ทรัวส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซัส (Capitale des Vins
d’Alsace) เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรกั ษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรียงรายไป
ด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองใน
ยุคกลางได้อย่างดีสดุ แห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีม้ ีคลองตัดไปมา จนได้รบั สมญานามว่า “Little Venice” นาท่านถ่ายรู ปกับ
มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึน้ จากหินสีชมพูทงั้ หลัง สร้างขึน้ ในราวปี ค.ศ. 1234-1365
ถือเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองกอลมาร์ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงามโอ่อา่

กลางวัน
บ่าย

กลางวัน
บ่าย

กลางวัน

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
*** พิเศษให้ท่านได้ลมิ้ ลองไวน์พนื้ เมืองของแคว้นอัลซาส (Alsace Wine)อันเลื่องชื่อ โดยแคว้นอัลซาสนั้นเป็ นแหล่ง
ผลิตไวน์ท่สี าคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ซึ่งโดดเด่นเรื่องไวน์ขาวที่บมีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนกับไวน์ฝรั่งเศสทั่วไป
เพราะได้อิทธิพลมาจากประเทศเยอรมนีด้วย****
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทรัวส์ (Troyes) เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดโอบในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส
เมืองทรัวตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่นา้ แซน ราว 150 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของปารีส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ ี่พัก MERCURE TROYES CENTRE หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ทรัวส์ – ปารีส – หอไอเฟล – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10
ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปั จจุบนั กรุ งปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัย
แห่งหนึ่งของโลกที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สือ่ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่ง
ในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส จากนัน้ เข้า สูถ่ นนสายโรแมน
ติ ก ชองป์ เอลิ เซ่ (Champs Elysees) ซึ่ ง ทอดยาวจากจัตุ รสั คองคอร์ด ตรงสู่ป ระตูชัย นโปเลี ย น, น าชมและถ่ า ยรู ป คู่กั บ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดย
เริม่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วนาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่
โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่
เต็มไปด้วยนักชอปปิ งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ใจกลางกรุ ง ปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries
Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยูใ่ จกลางกรุงปารีส โดย
มีสนิ ค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครือ่ งหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น

บ่าย

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูท่ ี่พัก MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่นา้ แซน – OUTLET

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองแวร์ซายส์ เพื่อนาเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึง่ เป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น
โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี,่ ห้องกระจก (Hall of Mirror)
ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและ เต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านล่องเรือแม่น้าแซน ไปตามแม่นา้ แซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิค
ของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝั่ งแม่นา้ นับว่าเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม
แห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่
หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ ดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศนู ย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ให้เวลา
ท่านอิสระเพื่ อช๊ อปปิ ้ งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ ที่ มีสิน ค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Chloe, Coach, Dolce and
Gabbana , Furla , Fred Perry ,Balenciaga , Boss , Mido , Ralph Lauren , และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซือ้
สินค้าตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสูท่ ี่พัก MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

ปารีส – สนามบิน

เช้า

11.20 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR088

วันที่ 9

สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ

07.00 น.
08.50 น.
11.50 น.

เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ BR067
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

IN THE HEART OF BAVARIA AND PARIS
เยอรมนี – ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
กาหนดการเดินทาง
16-24 ธ ันวำคม 65
21-29 ธ ันวำคม 65
28 ธ ันวำคม 65 – 5 มกรำคม 66 (ปี ใหม่)

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

86,900.86,900.89,900.-

10,900.10,900.12,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565)
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
► เอกสารทีต่ อ้ งทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ
ลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
3. ไม่ตอ้ งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ตอ้ งกักตัวและไม่ตอ้ งตรวจหาเชือ้ โควิด-19
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้าท่องเทีย่ ว
แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน ต้องได้รบั การฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 2 โดส
(โดยได้รบั วัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจั งหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้า ทีก่ ่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมูค่ ณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ น กว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิ น
จานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุต้งั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเยอรมัน รวมค่าบริการยื่นวีซา่ (6,900.-บาท)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น (15 ยูโร/ต่อท่าน)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร/ต่อท่าน)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดิ นทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3
หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครือ่ งบินทาการออกแล้ว แต่ทา่ นไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่ นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่องบิ นมี ปัญ หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดิน ทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (20ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์
หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ /
ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบินหรือค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทัง้ หมด
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่
เหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จำมจุรส
*** ยืน
่ วีซำ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซำ
ี แควร์)***
่ น ับจำกว ันยืน
ใชเ้ วลำทำกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ ประมำณ 15 ว ัน
เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรทีอ
่ อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทำงต้องนำสง
่ เข้ำสถำนทูต
ในว ันยืน
่ วีซำ
่ ไม่สำมำรถดึงหน ังสอ
ื เดินทำงออกมำได้
และระหว่ำงรอผลกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ มำก่อน กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีท
**หำกท่ำนเคยโดนปฏิเสธกำรขอวีซำ
่ ัวร์ให้ร ับทรำบตงแต่
ั้
ทท
ี่ ำ
่ นทำ
่ ในครงนี
กำรจองท ัวร์เข้ำมำ เพือ
่ ทำกำรแก้ไขในกำรขอวีซำ
ั้ ้ มิฉะนนหำกท่
ั้
ำนไม่แจ้งให้ทรำบ
ี ต่อกำรขอวีซำ
่ ของท่ำนในครงนี
้ *
อำจจะมีผลเสย
ั้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดก ับกำรยืน
่ ขอวีซำ
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
ยืน
่ วีซา่ ด ้วย)

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พำสปอร์ต สญชำติ
ไทย แต่พำน ักอยูต
่ ำ
่ งประเทศ,
ึ ษำศก
ึ ษำอยูต
ทำงำนอยูต
่ ำ
่ งประเทศ หรือน ักเรียน น ักศก
่ ำ
่ งประเทศ
กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีข
่ องทำงบริษท
ั ให้ทรำบท ันที เพรำะกำรยืน
่ ขอวี

ั วนใบหน้ำ 90%
สดส่

่ จะมีเงือ
ซำ
่ นไข และ ข้อกำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิม
่ เติม และ บำงสถำนทูตอำจ
ไม่สำมำรถยืน
่ ขอวีซ่ำในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทำงทีถ
่ อ
ื พำสปอร์ต
ต่ำงชำติดว้ ย***
้ ทีร่ ป
2. รูปถ่ำย รูปถ่ายส ี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้ำ 90 % ของพืน
ู ถ่ำย จานวน 2 ใบ พืน
้ หลัง
ี าว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
สข
ห้ำมสวมแว่นตำ คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็นหูทงั้ 2 ข้ำง, ห้ำมตกแต่ง
รูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
้
3. หล ักฐำนกำรทำงำน
- เป็นพน ักงำน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทางาน

่ื -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
- เจ้ำ ของกิจ กำร หนั ง ส ือ รั บ รองการจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช ื่อ ของผู ้เดิน ทางเป็ นกรรมการหรือ
หุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญา
- กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
เชา่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
ึ ษำ ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
ึ ษา
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
่ าลังศก
อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น
้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนั กเรียน ไม่วา่ เป็ นชว่ งปิ ดเทอมและ
ต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษียณอำยุจำกงำนรำชกำร กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
- กรณีทเี่ ป็นเกษตรกร กรุณาแนบใบขึน
้ ทะเบียนเกษตรกรมาด ้วย
ั
ึ ษำหรือทำงำนอยูต
*** กรณีลก
ู ค้ำสญชำติ
ไทย ทีก
่ ำล ังศก
่ ำ่ งประเทศ จะไม่สามารถยืน
่ ขอวี
ึ ษาหรือทางานอยู่ ***
ซา่ ทีไ่ ทยได ้ ท่านจะต ้องไปยืน
่ ขอวีซา่ ในประเทศทีท
่ า่ นกาลังศก
4. หล ักฐำนกำรเงิน
้ ำ
ี อมทร ัพย์ธรรมดำของ
-กรณีผเู ้ ดินทำงออกค่ำใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บ ัญชอ
ธนำคำรทว่ ั ไป ย้อนหล ัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนน
ั้ พร้อมก ับมีตรำประท ับจำก
ธนำคำร ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ทีป
่ ริน
้ เองจาก Internet (รบกวนลูกค ้าทารายการ
เดินบัญชโี ดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วัน

นั บจากวันยืน
่ วีซา่ )
้ ำ
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 3
-กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชอ
เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับ
จากวันยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) และต ้องมีหน ้า Passport ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย พร ้อม
ื ชแ
ี้ จงออกค่าใชจ่้ ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) พร ้อมเอกสารแสดงความสม
ั พันธ์
หนังสอ
้ ำ
้ ำ
-กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง แต่บริษ ัทออกค่ำใชจ
่ ยให้ ใช ้ Bank Statement ตัว
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
จริง บัญชอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ พร ้อมกับมีตราประกับจาก
ื รับรอง
ธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนั บจากวันยืน
่ วีซา่ (ของบริษัททีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) หรือ หนั งสอ
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาเนาใบ
ทางการเงิน (Bank certificate) และต ้องแนบหนั งสอ
ื ชแ
ี้ จงออกค่าใชจ่้ ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
ทะเบียนการค ้า (พ.ค.0403) พร ้อมหนั งสอ
ื่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
ี รบทุกตัว และ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชอ
่ ัญชค
จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ด
ี ำกประจำ, บ ัญชก
ี ระแสรำยว ัน
**สถำนทูตไม่ร ับพิจำรณำบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสน
ิ **
บ ัญชส
5. เอกสำรสว่ นต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)
6. กรณีเด็กอำยุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
-หำกเด็กเดินทำงไปก ับบิดำ จะต ้องมีหนั งสอ

ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
จะต ้องคัดหนั งสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดา
-หำกเด็กเดินทำงก ับมำรดำ จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนั งสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
ื ระบุยน
-หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมก ับบิดำและมำรดำ ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ ำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มเกีย
**กรณีเด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 18 ปี บิดำและมำรดำจะต้องเซ็นชอ
่ วก ับ
่ ของบุตร รบกวนเดินทำงมำยืน
่ ด้วยก ันก ับบุตรด้วยทงสองท่
กำรยืน
่ ขอวีซำ
่ วีซำ
ั้
ำน
ไม่มย
ี กเว้นทุกกรณี (สำค ัญมำก)**

่ อำจมีกำรปร ับเปลีย
เอกสำรยืน
่ วีซำ
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศเยอรมนี
แบบฟอร์มสำหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซำ
่ มำก่อน กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีท
**หำกท่ำนเคยโดนปฏิเสธกำรขอวีซำ
่ ัวร์ให้ร ับทรำบตงแต่
ั้
ทท
ี่ ำ
่ นทำ
่ ในครงนี
กำรจองท ัวร์เข้ำมำ เพือ
่ ทำกำรแก้ไขในกำรขอวีซำ
ั้ ้ มิฉะนนหำกท่
ั้
ำนไม่แจ้งให้ทรำบ
ี ต่อกำรขอวีซำ
่ ของท่ำนในครงนี
้ *
อำจจะมีผลเสย
ั้ *
่ ของท่ำน)
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนือ
่ งจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..

6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………….
ั ชาติปัจจุบัน ...............................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……………………………
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
ี ปั จจุบัน........................................................................................................
12. อาชพ
่ื บริษัททีท
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ างาน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................
เคยได ้ ใชได

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ).............................................

่ เชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยสำเนำหน้ำวีซำ
่ เชงเก้นต ัวล่ำสุดแนบมำด้วย**
**กรณีลก
ู ค้ำเคยมีวซ
ี ำ

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ..............................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
หมำยเหตุ กำรอนุม ัติวซ
ี ่ำเป็นดุลพิน จ
ิ ของทำงสถำนทูต ทำงบริษท
ั ไม่ม ส
ี ว
่ วข้องใดๆ
ิ้ ท งั้ นีบ
้ ริษ ท
ท งั้ ส น
ั เป็ นเพีย งต วั กลำงและคอยบริก ำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทำง
เท่ำนน
ั้

