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HILIGHT 

 บิ น สู่แ ฟ ร ง ก์ เ ฟิ ร ์ ต  ( Frankfurt) 

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ที่

ส าคัญของเยอรมนี 

 แวะช้อปป้ิงที ่ Wertheim Village 

Outlet  

 เ ข ้า ช ม ป ร า ส า ท ไ ฮ เ ด ล เ บิ ร ์ ก 

(Heidelberg Castle) ปราสาทสรา้ง

ดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายกุวา่ 900 ปี  

 เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบ

ปราสาทในเทพนยิาย  

 ช ม ย อ ด เ ข า ซุ ก ส ปิ ต เ ซ่ 

(ZUGSPITZE) ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดใน

เยอรมน ี

 เต็มอิม่กับธรรมชาตทิีส่ดุแสนงดงามของ

ฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลก

อายกุวา่ 4,500 ปี  

 

 

 

ROMANTIC 

GERMANY AND AUSTRIA 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กนัยายน – ธนัวาคม  

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 59,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 1-9 ก.ย. 62  61,900 

วนัที ่ 5-13, 16 -24 ต.ค. 62    62,900 

วนัที ่ 10-18  พ.ย. 62  59,900 

วนัที ่ 3 -11 ธ.ค.62  59,900 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
    

2 

แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– OUTLET –  

ไฮเดลเบริก์  
 

 O O 
NH HIRSCHBERG 

 หรอืเทยีบเทา่  

3 ปราสาทไฮเดลเบริก์ – สตุทการท์ – ททิเิซ ่  O O O 
 

MARITIM 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ททิเิซ ่– ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รกู  O O  O 

RAMADA 

INNSBRUCK 
TIVOLI 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 อนิสบ์รกู – เขาซุกสปิตเซ ่– อนิสบ์รกู  O O X  
MERCURE 

AMSTERDAM WEST 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 อนิสบ์รกู – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์  O O X 
MERCURE 
CENTRALE 

 หรอืเทยีบเทา่ 

7 
ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้ –  ทะเลสาบโค
นกิ – พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ ่– โรเซนไฮม ์ O O O 

TRYP BY 
WYNDHAM 
หรอืเทยีบเทา่ 

8.  โรเซนไฮม ์– มวินคิ – สนามบนิ O   
 

9.  กรงุเทพฯ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

20.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 920 **คณะทีอ่อก

เดนิทางพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 23.40 น.และไปถงึแฟรงค์

เฟิรต์เวลา 05.55 น.*** 

วนัที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– OUTLET – ไฮเดลเบริก์ 

06.15 น.  

 

 

ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวนัที ่27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ที่ส าคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็น

ศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟ

รงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราว

เสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็น

จัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ

ศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มีเวลาใหท้่านเดนิ

เลน่ยา่นถนน ZEIL ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้แฟชัน่น า  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ Wertheim Village Outlet ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการ ชอปป้ิง

เอาทเ์ลท ที่รวบรวมรา้นคา้ชัน้น าไวอ้ย่างมากมาย อาทเิช่น COACH, FRED PERRY, 

POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, 

VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่

เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงที่สุดแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น ้า

เน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนยก์ลางการศกึษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้

ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความ

สวยงามของเมืองน้ีท าใหม้ีนักท่องเที่ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งน้ี 

แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH HIRSCHBERG หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 ปราสาทไฮเดลเบริก์ – สตทุการท์ – ททิเิซ่     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชงิเขา

เหนือแม่น ้าเน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาท

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) 

ทีส่รา้งขึน้โดยค าสัง่ของพระเจา้เฟเดอรกิ ที่สรา้งเพื่อเป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ี

อลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนัน้ชมถงัไวนท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมคีวามจุ

ถงึ 220,000 ลติร  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสตุทการท์ (Stuttgart) เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและ

อตุสาหกรรมทีส่ าคญัแห่งหนึง่ของเยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยที่น่ีได ้

ชื่อว่าเป็น “ดีทรอยท์แห่งเยอรมนี”เลยทีเดียว น าท่านเขา้สู่ จตุรสัลอสสพ์ลาทซ ์

(Schlossplatz) จัตรุัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมือง ที่ถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 

1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหม่อีกครัง้ในปี 1977 เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญๆ

มากมายไม่วา่จะเป็น, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ , ลานน ้าพุ, สถานีรถไฟหลัก และอืน่ๆ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่เมืองททิเิซ่ เมืองรมิทะเลสาปที่ตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ให ้

ท่านไดอ้สิระชมความงามของบา้นเรอืน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่า

สนอยู่บนภูเขา ทีเ่รยีกวา่ แบล็กฟอเรสต ์สถานที่อันเป็นตน้ก าเนิดนาฬกิากุ๊กกู ใหท้่าน

ไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอนัขึน้ชือ่ ณ เมอืงตน้ต ารับตามอัธยาศัย และเพลดิเพลนิ

กบัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MARITIM หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 ททิเิซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– อนิสบ์รูก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม

บรเิวณเขตชายแดนของประเทศ เยอรมนแีละออสเตรยี  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

บา่ย 

 

 

 

น าท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ  ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์

ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขา  ดจุปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็น

ปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้ง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิาร์ด วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนัก

ป ร ะ พั น ธ์ เ พ ล ง ที่ ท ร ง โ ป ร ด ป ร าน  จ า ก นั้ น อ อก เ ดินท า ง ต่ อ สู่ เ มือ ง อิน ส์

บรคู (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเทีย่วของ

ประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิ ซึง่ค าวา่อนิสบ์รูคนัน้ แปลวา่ สะพานแห่งแม่น ้าอนิ 

มลีกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่ระหวา่งเทอืกเขาแอลป์  
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 อนิสบ์รูก – เขาซุกสปิตเซ่ – อนิสบ์รูก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น า เดินทางโดยรถโคช้สู่  สู่ เ ม ืองการ ์มิช  พาร ์เท่น  เคียร ์เช่น  (Garmisch 

Partenkirchen) จากนัน้น าท่านสู่ สถานรีถไฟซุกสปิตเซ่ เพือ่โดยสารรถไฟไต่

เขาเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ใหท้่านชื่นชม

ทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึลานหมิะบนความสูงระดับ 2,000เมตร น า

ทา่นเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พื่อไต่ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร 

ใหเ้วลาท่านเดนิเลน่ถ่ายรูปและชืน่ชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขา

ซกุสปิตเซ ่นัน้เป็นอกีหนึง่พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมันและออสเตรยี  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับเมอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) น าท่านชมหลงัคาทองค า

(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า 

สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของ

ผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian และใหอ้สิระเดนิเลน่ภายในเมอืงเกา่  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 อนิสบ์รูก – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมือง

ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าว

กนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอพัเพอรอ์อสเตรีย และ

มทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงน้ีวา่เป็นไขมุ่กแห่งออสเตรีย และเป็น

พื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเที่ยวชม

เมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกดิของ

นักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่วชมความงามของ

เมอืงซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมืองเก่าศลิปะบารอคที่ตัง้อยู่

บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็น

ศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช ้

ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึ่งในการ
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ถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที่โด่งดังไป

ทั่วโลกอสิระชอ้ปป้ิงถนนเกไทรเดร ้(Getreidegasse) ถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังย่านกลาง

เมอืงเกา่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE CENTRALE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้ –  ทะเลสาบโคนกิ – พระราชวงัแฮเรน

เคยีมเซ่ – โรเซนไฮม ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) เมอืงสวยในเขตบาวาเรีย

ที่หอ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและงดงามดว้ยทะเลสาบต่างๆใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชม

เมืองที่เดมิเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร่ บรเิวณเมืองเก่า

เต็มไปดว้ยศลิปะและการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ตกแตง่ดว้ยลายปูนสไตลส์ตดัโก ้น าท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบโคนกิ (Konig 

See) ที่แปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลาสาบที่มีความลกึที่สุดและเป็น

ทะเลสาบที่ไดช้ื่อว่าน าใสที่สุดในเยอรมนี เ ป็นฟยอร์ด งดงามที่สุดในเยอรมนี 

แหลง่ก าเนดิมาจากการละลายของหมิะบนยอดเขา อสิระใหท้่านเดนิเล่นที่ทะเลสาบตาม

อธัยาศยั โดยท่านอาจจะเลอืกลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบชมความงามโดยรอบ หรือ ถ่ายรูปกับ

กบัทะเลสาบสเีขยีวมรกตตดักบัสฟ้ีาของทอ้งฟ้าโดยมเีทอืกเขาแอลป์เป็นฉากหลงัก็ได ้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทางน่ังเรือขา้มสู่เกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเป็นที่ตัง้ของ

พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ่พระราชวังที่ไดร้ับการขนานนามใหเ้ป็น “พระราชวังแวรซ์ายน ์

แห่ง บาวาเรียน”  โดยพระราชวังน้ีถูกสรา้งโดยพระเจา้ลุควคิที่ 2 แห่งบาวาเรีย หรือ

เจา้ชายหงสข์าว โดยมีตน้แบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส ตัว

พระราชวงัโอบลอ้มดว้ยความร่มรื่น ของป่าไมน้านาพันธแ์ละเชือ่มดว้ยคลองขนาดใหญ่ 

ขนาบขา้งดว้ยสนามหญา้, สวยสวยและน ้าพุ น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแฮเรนเคยีม

เซ(่Herrenchiemsee Palace ) ภายในตกแตง่ดว้ยศลิปะอลังการจากช่างฝีมือในยุค

นัน้ทีท่่านจะไดเ้ห็นจากหอ้งวา่ราชการ, หอ้งบรรทม, หอ้งฉลองพระองค ์และที่ โดดเด่น

ทีส่ดุคอืหอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตลเ์ฟรนชโ์รโคโค ไดเ้วลาอัน

สมควรน าท่านเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงโรเซนไฮม ์(Rosenheim) เมอืงเล็กๆในแควน้บา

วาเรยี  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พัก TRYP BY WYNDHAM ROSENHEIM หรือ

เทยีบเท่า 
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วนัที ่8 โรเซนไฮม ์– มวินคิ – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG925  

**คณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนเป้นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

13.35 น.และถงึกรงุเทพเวลา 06.10 น.*** 

วนัที ่9 กรุงเทพ 

06.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

โปรแกรม :  ROMANTIC GERMANY AND AURTRIA  

9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

1 – 9 ก.ย. 62  61,900 61,900 61,900 61,900 37,900 10,500 

5 – 13 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 38,900 10,500 

16 – 24 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 38,900 10,900 

10-18 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 8,500 

3 – 11 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 8,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

   

   
   

  

 QEFRA-TG010 หนา้ 8 จาก 16 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเยอรมนี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบ

หอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต  ส ัญชาติไทย  แต่พ าน ักอยู่

ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษา

อยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนด

นีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ย

ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 

ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 
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**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
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. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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