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แฟรงกเ์ฟิรต์ | ไฮเดลเบริก์ | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ยอดเขาซกุสปิตเซ ่| ฮัลสตัท 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

เดนิทาง มนีาคม - พฤษภาคม 63 

 

SAY HI BLACK FOREST, ZUGSPITZE AND HALLSTATT 

เยอรมน ีออสเตรยี 9 วนั 6 คนื 

ราคาแนะน าเพยีง 55,900.- 
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

20.30 น. 
 

23.40 น.  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบนิไทย ประตู 2 แถว 
D โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 920  
คณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 06 เม.ย.63 จะออกเดินทางเวลา 23.45 น. และไปถึงแฟรงคเ์ฟิร์ตเวลา 
06.15 น.  

 

วนัที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– OUTLET – วูซบ์วรก์ - ไฮเดลเบริก์ 

05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ

เปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 08 มีนาคม 2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ี่ส าคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงนิ
และการคา้หุน้ที่ส าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึง่ถือไดว่้าเป็นสถานีรถไฟ

ตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที ่5 น าเทีย่วชมจตัุรสั
โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจั ตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Wertheim Village Outlet ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการ ชอปป้ิงเอาท์เลท 

ทีร่วบรวมรา้นคา้ชัน้น าไวอ้ย่างมากมาย อาทเิชน่ COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, 
SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ 
(ปิดท าการทุกวนัอาทติย)์  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ  

วันที ่2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– OUTLET – วูซบ์วรก์ - ไฮเดลเบริก์ 

วันที ่3. ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ททิเิซ ่ - ไฟรบ์ูรก์     

วันที ่4. ททิเิซ ่– ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟสุเซน่ 

วันที ่5. ฟสุเซน่ – เขาซกุสปิตเซ ่– อนิสบ์รุค 

วันที ่6. อนิสบ์รุค – ฮัลสตัท – ซาลสบ์วรก์ 

วันที ่7. ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้ –  ทะเลสาบโคนกิ – พระราชวังแฮเรนเคยีมเซ ่– โรเซนไฮม ์

วันที ่8. โรเซนไฮม ์– มวินคิ – สนามบนิ 

วันที ่9. กรุงเทพฯ 
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         บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงวูซบ์วรก์ (Würzburg) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในบรเิวณฟรังโคเนียทีตั่ง้อยู่
ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขา รมิฝ่ังแม่น ้าเมน 

(Main) เป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพือ่ผลติไวน์ ซึง่บรรดาสถาปัตยกรรมในเมอืงน้ีลว้นเป็นสไตลบ์าร็อค 
จงึไดร้ับสมญานามว่าเป็น Baroque City น าท่านชมสะพาน Alte Mainbrücke สะพานขา้มแม่น ้า
เมน ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 1,300 ปี โดยสะพานน้ีถูกประดับตกแต่งดว้ยรูปป้ันนักบุญขนาด

ใหญ่ 12 องค์ เมื่อยืนอยู่บนสะพานจะสามารถเห็นบา้นโบราณเรียงรายสวยงาม มองเห็นปราสาท 
Festung Marienberg บนเนินเขา เป็นทั ้งรูปปั้นนักบุญและบุคคลที่มีชื่อเสียง สะพานน้ียังใชเ้ป็น
ตัวเชือ่มระหว่างเขตเมอืงเกา่ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็น
เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั ้งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้าเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลาง

การศกึษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริ์ก ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก
ของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงน้ีท าใหม้นัีกท่องเที่ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืง
แห่งน้ี  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH HIRSCHBERG หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที ่3 ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ททิเิซ่ – ไฟรบู์รก์     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเชงิเขาเหนือแม่น ้าเน็ก

คาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มี

อายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ที่สรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอรกิ 
ที่สรา้งเพื่อเป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถัง
ไวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกมคีวามจุถงึ 220,000 ลติร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงททิเิซ่ เมอืงรมิทะเลสาปทีตั่ง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่าน
ไดอ้สิระชมความงามของบา้นเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มฉีากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่

เรยีกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานทีอั่นเป็นตน้ก าเนดินาฬกิากุ๊กกู ใหท้่านไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรส
อันขึน้ชือ่ ณ เมอืงตน้ต ารับตามอัธยาศัย และเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
          ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงไฟรบ์ูรก์ 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก STADT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่4 ททิเิซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ฟุสเซ่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบรเิวณเขต
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ชายแดนของประเทศ เยอรมนีและออสเตรยี 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

บา่ย น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein 
Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินีย์แลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้
ตระหง่านอยู่บนยอดเขา  ดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย  

หงสข์าว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริ
ชาร์ด วา้กเนอร์ ซ ึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปราน  *** หากคณะไม่สามารถเข้าชม
ปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิหน้างานท่านละ 13 ยูโร และ
ถา่ยรูปดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก LUITPOLDPARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 ฟุสเซ่น – เขาซุกสปิตเซ่ – อนิสบ์รุค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ สู่เมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) 

จากนัน้น าท่านสู่ สถานรีถไฟซุกสปิตเซ่ เพือ่โดยสารรถไฟไต่เขาเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่  
(Zugspitze) ภูเขาที่สูงที่สดุในเยอรมัน ใหท้่านชืน่ชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึ
ลานหมิะบนความสงูระดับ 2,000 เมตร น าทา่นเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พือ่ไต่ระดับความสงูสู่

ระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปและชืน่ชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ 
และบนยอดเขาซกุสปิตเซ ่นัน้เป็นอกีหนึง่พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมันและออสเตรยี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย จากนั้นออกเดนิทางต่อสูเ่มืองอนิสบ์รุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมืองเอก
ดา้นการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิ ซึง่ค าว่าอนิสบ์รุคนั้น แปลว่า สะพาน
แห่งแม่น ้าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์   น าท่านชมหลงัคาทองค า

(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอนิส์บรุค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึ้นโดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของผูป้กครองแควน้ทิโรล 
ต่อมาจักรพรรด ิMaximilian และใหอ้สิระเดนิเล่นภายในเมอืงเกา่ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที ่6 อนิสบ์รุค – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมน
ติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง 
ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรีเอก 

“วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงกอ้งโลก น าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มี
ความหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศลิปะบารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลส์

บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิตน์ิกายคาทอลกิที่

ส าคัญยิง่ของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell Garden) ซึง่
เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ด่ง
ดังไปทั่วโลกอสิระชอ้ปป้ิงถนนเกไทรเดร ้(Getreidegasse) ถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังย่านกลางเมอืงเกา่ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE CENTRALE หรอืเทยีบเท่า 

  

วนัที ่7 ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้ –  ทะเลสาบโคนกิ – พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ่ – โรเซนไฮม ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่หอ้มลอ้ม

ไปดว้ยเทือกเขาและงดงามดว้ยทะเลสาบต่างๆใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชมเมืองที่เดิมเป็นศูนย์กลาง

ทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสนิแร่ บรเิวณเมอืงเก่าเต็มไปดว้ยศลิปะและการสรา้งอาคารใน
รูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งดว้ยลายปูนสไตล์สตัดโก ้น าท่านชมความ
สวยงามของ ทะเลสาบโคนกิ (Konigssee Lake) ที่แปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลา

สาบที่มีความลกึที่สุดและเป็นทะเลสาบที่ไดช้ือ่ว่าน าใสที่สุดในเยอรมนี เป็นฟยอร์ด งดงามที่สุดใน
เยอรมนี แหล่งก าเนิดมาจากการละลายของหมิะบนยอดเขา อสิระใหท้่านเดินเล่นที่ทะเลสาบตาม
อัธยาศัย โดยท่านอาจจะเลอืกล่องเรอืทีท่ะเลสาบชมความงามโดยรอบ หรอื ถ่ายรูปกับกับทะเลสาบสี

เขยีวมรกตตัดกับสฟ้ีาของทอ้งฟ้าโดยมเีทอืกเขาแอลป์เป็นฉากหลังก็ได ้
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางน่ังเรือขา้มสู่เกาะเคยีมเซ (Chiemsee Island) อันเป็นทีตั่ง้ของพระราชวังแฮเรน

เคียมเซ่พระราชวังที่ไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็น “พระราชวังแวร์ซายน์ แห่ง บาวาเรียน”  โดย
พระราชวังน้ีถูกสรา้งโดยพระเจา้ลุควคิที่ 2 แห่งบาวาเรีย หรือเจา้ชายหงสข์าว โดยมีตน้แบบมาจาก
พระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส ตัวพระราชวังโอบลอ้มดว้ยความร่มรื่น ของป่าไมน้านาพันธ์

และเชื่อมดว้ยคลองขนาดใหญ่ ขนาบขา้งดว้ยสนามหญา้, สวยสวยและน ้ าพุ  น าท่านเขา้ชม 
พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ่(Herrenchiemsee Palace) ภายในตกแต่งดว้ยศิลปะอลังการจาก
ชา่งฝีมอืในยุคนัน้ทีท่่านจะไดเ้ห็นจากหอ้งว่าราชการ, หอ้งบรรทม, หอ้งฉลองพระองค ์และที ่โดดเด่น
ที่สุดคือหอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตล์เฟรนช์โรโคโค ไดเ้วลาอันสมควรน า

ท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงโรเซนไฮม ์(Rosenheim) เมอืงเล็กๆในแควน้บาวาเรยี 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TRYP BY WYNDHAM ROSENHEIM หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่8 โรเซนไฮม ์– มวินคิ – สนามบนิ 

เชา้ 
 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.35 น. เดนิทางกลับสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG925  
คณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่06 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 14.25 น.และถงึกรุงเทพ 
เวลา 06.05 น.  

 

วนัที ่9 กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้

เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ
ยืน่วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิ
การจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อ

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่น

การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค

ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

ราคะแนะน าเพยีง 
SAY HI BLACK FOREST, ZUGSPITZE AND HALLSTATT  

เยอรมน ีออสเตรยี 9 วนั 6 คนื 
 โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 

แต่ไม่ถงึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วนัที ่25 ม.ค. – 02 ก.พ.

63 
55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 31,620.- 8,500.- 

วนัที ่10 – 18 ม.ีค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 58,900.- 34,620.- 8,500.- 

วนัที ่06 – 14 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 79,900.- 46,050.- 7,900.- 

วนัที ่10 - 18 เม.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 75,900.- 35,200.- 7,900.- 

วนัที ่12 - 20 เม.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 75,900.- 39,810.- 7,900.- 

วนัที ่13 – 21 เม.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 75,900.- 42,050.- 7,900.- 

วนัที ่18 - 26 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 62,900.- 38,620.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญ
หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็น

จ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500.- บาท) 

6. ค่าทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 EURO) 
7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (27 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะ

ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่าน

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
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ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับ
ตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 
การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.  หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 
3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 
เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยื่น
วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน

ค่าทัวรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 
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3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักใน
เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี
ขนาดกะทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได้ ขอ้ก าหนดนี้รวมไปถงึผู ้เด ินทางที่ถอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของ

พืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูป

ไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความ

ถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    (ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุม่เกนิ 

1 เดอืนก่อนยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนายอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 

วัน กอ่นวันนัดสัมภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสัมพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอืบัตร

ประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหด้ว้ย 

4.2.2ถ่ายส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย 

5. หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรุณาถ่ายส าเนามาทัง้ 2 เล่ม 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนล่าสดุ (เดอืนต่อเน่ืองดว้ยนะคะ) 

แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสัมภาษณ์ 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ต

มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด
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หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา พรอ้ม

กบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดูแลผูเ้ยาว์ 

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
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11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 
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หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


