
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
• บนิตรงสู่เมอืงมวินคิ เมอืงหลวงแควน้

บาวาเรยี ประเทศเยอรมน ี 

• เต็มอิ#มกบัธรรมชาต ิที#สุดแสนงดงาม

ของฮลัสตทั )Hallstatt) หมู่บา้นมรดก

โลกอายกุวา่ 500,4 ปี  

•เข้ าช ม ป ร า ส าท น อ ย ช ว า น ส ไ ต น ์

)Neuschwanstein Castle) ตน้ตํารบั

ปราสาทเจา้หญงิดสินยี ์

•เที#ยวลูเซริน์ )Luzern) เมอืงทอ่งเที#ยว

อนัดบัหนึ#งของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

• ชมนํHาตกไรน์ (Rhein fall) นําตกที#

ใหญท่ี#สดุในทวปียโุรป 

•สมัผสัยอดเขารกิ ิ(Rigi klum) ราชนิี

แหง่ขนุเขาสวติเซอรแ์ลนด ์

SAY HELLO TO 
HALLSTATT 

เยอรมน ีออสเตรยี 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย]TG] 
เดนิทาง :กรกฎาคม – พฤศจกิายน  

ราคาเร ิ#มตน้เพยีง 49,900 .-  

ทวัร์โค้ด BHT9190732 



 

กาํหนดการเดนิทาง 
วนัที#  6-13 ส.ค. 62  51,900 

วนัที#  13-20 ก.ย. 62  51,900 

วนัที#  18-25 ต.ค. 62   52,900 

วนัที#  8-15 พ.ย. 62  49,900 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ#า โรงแรมที#พกั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 กรงุเทพฯ – มวินคิ – ซาลสบ์วรก์  O O 
AUSTRIA TREND 

MITTE  
 หรอืเทยีบเทา่  

3 
ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาป 
ฮลัสตทั – ฟสุเซน่ O O O 

 
 LUITPOLD PARK 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์–  
โดเนาวช์งิเกน้ O O   O 

WYNDHAM 
GARDEN 

หรอืเทยีบเทา่ 

5  โดเนาวช์งิเกน้ – นํ Hาตกไรน ์– เซนทก์ลัเลน  O O O 
 

RADISSON  BLU 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 เซนท์กลัเลน – ซูก – เขารกิ ิ – วทิซ์เนาว ์– 
ลอ่งเรอืสูเ่มอืงลเูซริน์ – แองเก ิHลเบริก์ O O X 

 
TERRACE  

หรอืเทยีบเทา่ 

7 แองเก ิHลเบริก์ – สนามบนิซูรคิ  O   
 

 

8.   กรงุเทพ    
 



 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที# 1 กรงุเทพ 
21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย 

ประต ู4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ที'คอยอํานวยความสะดวก 

วนัที# 2 กรงุเทพฯ – มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ 

00.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมวินคิ โดยสายการบนิไทย เที'ยวบนิที' TG 924 

 *** สําหรบัคณะที#เดนิทางต ัHงแตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 00.50 

น. และถงึมวินคิเวลา 06.45 น. *** 

07.05 น.  

 

 

ถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ'นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั'วโมง และจะเปลี'ยนเป็น 

5 ชั'วโมงในวันที' 31 มนีาคม 2562) ผ่านขั 8นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่

ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที'ใหญ่เป็นอันดับสาม

ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ'งในเมืองมั'งคั'งที'สุดของยุโรป ซึ'งมี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นที'จะ

ผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ'งของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั 8งดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื'องชื'อ ซึ'งไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์

ชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริ'มตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของ

นครมวินคิ บรเิวณนี8เป็นที'ตั 8งของศาลาวา่การเมอืงที'มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที'งดงามซึ'ง

สรา้งขึ8นในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที' 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ'งจะมี

นักท่องเที'ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที'จะออกมาเตน้รํา เมื'อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 

17.00 น. อสิระทา่นเลอืกซื8อสนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศัย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรี

เอก “วลูฟ์กัง อมาดอิสุ โมสารท์” ที'มชีื'อเสยีงกอ้งโลก นําเที'ยวชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์

ที'มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคที'ตั 8งอยู่บนฝั' งแม่นํ8าซัลซาค เมือง

ซาลสบ์วร์กเคยเป็นที'ประทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิต์นิกาย

คาทอลกิที'สําคัญยิ'งของบรรดาประเทศที'ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell 

Garden) ซึ'งเป็นฉากหนึ'งในการถ่ายทําภาพยนตรเ์รื'อง “มนต์รักเพลงสวรรค”์ (The Sound of 

Music) ที'โดง่ดังไปทั'วโลก 

คํ#า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

ที#พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก AUSTRIA TREND MITTE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที# 3 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – ฟสุเซน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที'ตั 8งอยู่

รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกันวา่เป็นเมอืงที'

โรแมนตกิที'สุดใน Salzkammergut เขตที'อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 

แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี8ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพื8นที'มรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเที'ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ'งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน นํา

ท่านลอ่งเรอืทะเลสาปที#เมอืงฮลัสตทัและชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัทที'ไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การลอ่งเรอื หากไมส่ามารถลอ่งเรอืได้

ในวนัน ัHนๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 5 ยโูร***  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมอืง  

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมอืงเกา่มา

ตั 8งแต่ครั 8งจักรวรรดโิรมัน เป็นที'ตั 8งปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ย

ใหญ่ที'มีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิที'เคยมีความ

รุง่เรอืงในอดตีตั 8งแตย่คุโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี8เป็นจดุแวะพักขนถา่ยสนิคา้ และซื8อขายเกลอืมาแต่

โบราณ 

คํ#า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ที#พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก LUITPOLD PARK หรอืเทยีบเทา่  

วนัที# 4  ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– โดเนาวช์งิเกน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที'สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของ

ประเทศเยอรมนีและออสเตรยี จากนั8นเดนิทางขึ8นปราสาทเพื'อเขา้ชมความสวยงามของปราสาท

นอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทรา

ในดสินียแ์ลนด ์ซึ'งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั 8งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย 

ซึ'งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที' 2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ที'

ไดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึ'งเป็นนักประพันธเ์พลงที'ทรง

โปรดปรานยิ'ง 

(หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิxคนืเงนิ

หนา้งานทา่นละ 13 ยโูร) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื8นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย นําทา่นตอ่ไปยังเมอืงโดเนาวช์งิเกน้ (Donaueschingen)  เมอืงเล็กๆทางตอนใตข้องเยอรมน ี

คํ#า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร อาหารพื8นเมอืง 

ที#พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก WYNDHAM GARDEN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที# 5 โดเนาวช์งิเกน้ – นํ Hาตกไรน ์– เซนทก์ลัเลน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 นําท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) เมอืงเล็กๆที'ตั 8งอยู่ทางเหนือของ

สวติเซอรแ์ลนดต์ดิกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนในเมอืงนั8นตกแต่งดว้ย

ศลิปะแบบเรเนอซองซแ์ละศลิปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารตา่งๆที'บอก

เรื'องราวของชาวเมอืงอย่างสวยงาม นอกจากนั8นแลว้เมอืงนี8ยังมชีื'อเสยีงจากการที'เป็นที'ตั 8งของ

นํ8าตกไรน์ (Rhine Fall) ซึ'งเป็นนํ8าตกที'ใหญ่ที'สดุในยุโรป นําทา่นชมนํHาตกไรน ์(Rhine Fall) 

นํ8าตกที'ใหญส่วยงามและตื'นตาตื'นใจซึ'งเกดิจากแมนํ่8าไรนทั์ 8งสายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร 

จงึเป็นนํ8าตกขนาดใหญท่ี'สดุในยโุรปและไดช้ื'อวา่เป็นนํ8าตกที'สวยงามที'สดุในยโุรปกลางดว้ย อสิระ

ใหท้า่นไดช้ื'นชมความงามของนํ8าตกและถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมอืง  

บา่ย นํ าท่ าน เดินท างสู่ เมือ ง เซ น ท์ก ัล เล น  (St.Gallen) เมือ งที' ตั 8งอยู่ ในหุ บ เขาท างทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยชื'อเมอืงนั8นไดม้าจากนักบญุที'มาเผยแพรศ่าสนาเมื'อ

สมัยศตวรรษที' 7 ซึ'งเมอืงนี8นั 8นเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตค์าธอลคิในยคุสมัยยโุรปกลางกอ่น

จะเปลี'ยนไปเป็นศูนยก์ลางการคา้ผา้และการเย็บปักถักรอ้ยแทนในยุคหลัง นําทา่นเขา้ชมมหา

วหิารเซนทก์ลัเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิuสทิธิu ภายนอกนั8นโดดเดน่ดว้ยหอคอยคู ่ตัว

วหิารนั8นตกแต่งดว้ยศลิปะแบบบาโรค (Baroque) และไดรั้บการขึ8นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย 

จากนั8นนําทา่นเขา้ชมหอสมดุโบราณ (Abbey Library หรอื Stifsbibliotek) โดยหอ้งสมุด

นีHนบัว่าเป็นห้องสมุดที#เก่าแก่ อาจจะเรยีกไดว้่ารวยและเก่าแก่ที#สุดในโลกแห่งหนึ#ง

(Abbey Library is one of the richest and oldest in the world) ภายหอ้งโถงของ

หอ้งสมดุตกแตง่ดว้ยงานไมแ้กะสลัก หนิออ่น และภาพวาดปนูเปียก ภาพเขยีนเฟรสโกท้ี'ออกแบบ

และเขยีนโดยศลิปินที'มชีื'อเสยีงชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล อันวจิติรงดงามบนเพดานของโดม

หลังคา เป็นที'เก็บรวบรวมถงึหนังสอืตา่งๆและเอกสารสําคัญ มากกวา่ 170,000 เลม่ และหอ้งสมดุ

นี8ยังไดรั้บการขึ8นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หากไม่สามารถเขา้ชมมหาวหิารและ

หอ้งสมดุได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิทา่นละ่ 10 CHF) 

คํ#า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที#พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก  RADISSON  BLU หรอืเทยีบเทา่  

วนัที# 6 เซนทก์ลัเลน – ซูก – ยอดเขารกิ ิ– วทิซเ์นาว ์– ลอ่งเรอืสูเ่มอืงลเูซริน์ –  

แองเกิHลเบริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางต่อสูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบที'สวยงามราวกับเทพนยิายตั 8งอยู่ทางภาค

กลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนยีภาพแลว้ เมอืงนี8ยังมอีตัราการเก็บ

ภาษีที'คอ่นขา้งตํ'าจงึถอืเป็นที'ตากอากาศที'นยิมของเหลา่เศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลกมากมายมา

เยอืน ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่2 ขา้งทาง จนเป็นเรื'องธรรมดาไปเลย นําทา่นชม

เมอืงชมหอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที'สําคัญแหง่หนึ'งของเมอืง ดว้ยความ

สงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลังคาซึ'งเป็นสนํี8าเงนิขาวโดนเดน่ตัดกบัสหีลังคาสี



 

นํ8าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิ'ง มเีวลาใหท้า่นเดนิขึ8นบันไดสูจ่ดุชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา 

ที'ทา่นจะสามารถเห็นววิที'สวยงามโดยรอบของเมอืงซกุ จากน ัHนน ั#งรถไฟไตเ่ขารกิ ิ(Rigi) ที'ถอื

ไดว้า่เป็นรถไฟไตเ่ขาที'เกา่แกท่ี'สดุในยโุรป และยังเป็นอนัดับ 2 รองจากยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐ

นิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมรกิา ความสูงจากระดับนํ8าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิ ิ(Rigi 

Kulm) นี8 มีที' ม าจาก คํ าว่า  Mons Regina แปลได ว้่า  ราชิน ิแห่ งภู เข า(Queen of the 

mountains) เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาอื'นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพา

โนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอาหารพื8นเมอืง 

บา่ย 

 

สมควรแกเ่วลานําท่านลงจากเขา นําท่านเดนิทางเพื'อลงเรอืที'ทา่หมูบ่า้นวทิซน์าว (Vitznau) 

นําทา่นลอ่งเรอืสูเ่มอืงลูเซริน์ ชมความงดงามของทัศนียภาพอยูท่า่มกลางหบุเขาที'โอบลอ้มดว้ย

ยอดเขารกิ ิ(MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus)ระหว่างล่องเรือจนถึงท่า

เทียบเรือเมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที'ยวยอดนิยมอันดับหนึ'งของสวติเซอร์แลนด ์

จากนั8นพาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที'แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพื'อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที'เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั'งเศส

เมื'อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ'งมีความยาวถงึ 204 เมตร ทอด

ขา้มผ่านแมนํ่ Hารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ'งเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็น

สะพานไมท้ี'มหีลังคาที'เกา่แกท่ี'สดุในยโุรป สรา้งขึ8นเมื'อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนั8นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื8อสนิคา้ของ

สวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื'องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี'หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงแองเกิHลเบริก (Engelberg) 

คํ#า  อสิระอาหารคํ'าตามอธัยาศัย 

ที#พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี'พัก TERRACE หรอืเทยีบเทา่ ***ในกรณีที#โรงแรมในเมอืงแอง

เกิHลเบริก์เต็มจะเปลี#ยนไปนอนเมอืงซูรคิหรอืลเูซริน์แทน *** 

วนัที# 7 แองเกิHลเบริก์ – สนามบนิซูรคิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพื'อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ มเีวลาในการ

เลอืกซื8อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเที'ยวบนิ TG971 

 *** สําหรบัคณะที#เดนิทางต ัHงแตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 13.15 

น. และถงึกรงุเทพเวลา 06.10 น. *** 

วนัที# 8 กรงุเทพ 

05.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

 



 

โปรแกรม :  SAY HELLO TO HALLSTATT 

เยอรมน ีออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์ 

8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั|ว 
ทา่นละ 

พักเดี'ยวเพิ'ม 
ทา่นละ 

6-13 ส.ค. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 26,900 7,900 

13-20 ก.ย. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 26,900 7,900 

18-25 ต.ค. 62 52,900 52,900 52,900 52,900 27,900 7,900 

8-15 พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 25,900 6,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี#ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ื#อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที#น ั#งจะยนืยนัเมื#อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัHน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี#เดนิทาง ที#มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื#อทาํการจองควิยื#นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื#อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที#ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที#  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัHง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที# ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิxไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที#เกดิขึHน 

5. การยื#นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัHนตอนการยื#นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัHงแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื#น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื#อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที# 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั#งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  



 

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที#ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั#วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื#องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัHงหมด 

อตัราคา่บรกิารนีHรวม 
1 คา่ตั|วเครื'องบนิ ชั 8นประหยัด ( Economy Class) ที'ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื'อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที'ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที'ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที'ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื'อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที') 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื'อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื8อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื'องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ'มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี8ยประกนัเริ'มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี8ยประกนัเริ'มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที'มอีายตุั 8งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และหัก ณ ที'จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื'องดื'มที'สั'งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ8าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ8น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที'สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ8ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที'สายการบนิมกีารปรับขึ8นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ'งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้ื'นวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ื'นวซีา่ในวันยื'น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ'น  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 



 

 

 

 

เง ื#อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที#เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที#เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที#เกดิขึHนจรงิ 

 

ขอ้มลูเบืHองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื#นวซีา่และการยื#นวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที'ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ8น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื'นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื'อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ'งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที'ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที'ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื'องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที'ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั8น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ'มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ'ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื'นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื'องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ'งในการยื'นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่'ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที'ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั8นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิเร ื#องต ั�วเครื#องบนิและที#น ั#งบนเครื#องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที'นั'งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั|วเครื'องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิuการเรยีกเก็บค่ามัดจําตั|วเครื'องบนิ ซึ'งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั|วเครื'องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิuเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที'

เกดิขึ8นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั'งที' Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี'จะนั'งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที'สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี'มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื'นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที'เครื'องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ8าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี'มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที'นั'ง Long leg ขึ8นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที'เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที'เชค็อนิเทา่นั8น 



 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ8นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิu เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิxในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัHงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที# บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึHนไป) เนื'องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื'นที'เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที'เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ'งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื'อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั 8งนี8ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที'ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั|ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที' สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื#นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ8นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื'นวซีา่ / คา่มัดจําตั|วเครื'องบนิ 

หรอืคา่ตั|วเครื'องบนิ (กรณีออกตั|วเครื'องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที'กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัHงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื'องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที' ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิuในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัHงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิเร ื#องโรงแรมที#พกั 
 

1. เนื'องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี'ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื'องปรับอากาศเนื'องจากอยูใ่นแถบที'มอีณุหภมูตํิ'า 

3. กรณีที'มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ8นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  



 

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิuในการปรับเปลี'ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื'อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที'มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที'เป็นหอ้งเดี'ยวอาจเป็นหอ้งที'มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ8า ซึ'งขึ8นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั8นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยื#นวซีา่เดี#ยวแสดงตนที#สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื#นประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที#ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื#นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื#นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี#ยนแปลงกฎและเอกสารการยื#นอยูเ่ร ื#อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื'นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที#ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที#ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื#นขอวซีา่จะมเีง ื#อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ#มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื#นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีHรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที#ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิHว ใบหนา้ 90 % 

ของพืHนที#รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครื#องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัHง 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั8น 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 

เพื#อความถกูตอ้ง 

สดัสว่นใบหนา้  90%  



 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ'มทํางาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื'อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื'อสถานทตูที'ยื'น)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที'มีชื'อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี8แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที' โฉนดที'ดนิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที'กําลงัศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั8น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที'เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื'นวซีา่) 

- กรณีที#เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั'วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื#นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK 

GUARANTEE) ที'ออกจากทางธนาคารเทา่นั8น ระบชุื'อเจา้ของบัญช ีและบคุคลที'เจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื'อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั 8ง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื'องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีH กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 



 

-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ'ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี'ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 8งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที#บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุํ#ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื#อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรที#สถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยื#นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี#ยนและขออพัเดทเพิ#มเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ#มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื#นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื#องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื'อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 



 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชื'อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที'เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที'เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื'นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื'อตวั นามสกลุ ที'อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที'อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชื'อบรษัิทที'ทํางาน ที'อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื'อ ที'อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนที'เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที'ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั 8งแตว่ันที'.......................................ถงึวนัที'....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ8วมอืเพื'อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี8 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที' หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 



 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื'นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื'อ .............................................. 

สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ'งที'ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที'พักที'มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที'พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั 8งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื'นๆ (โปรดระบ)ุ     อื'นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี#ยวขอ้งใดๆ

ท ัHงส ิHน ท ัHงนีHบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัHน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


