BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT

เยอรมนี ออสเตรี ย 9 วัน 6 คืน
เดินทาง ธันวาคม 62 - พฤษภาคม 63
แฟรงก์เฟิ ร์ต | ไฮเดลเบิร์ก | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ | ฮัลสตัท

เริ่ มต้นเพียง

55,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. แฟรงก์เฟิ ร์ ต – จัตรุ ัสโรเมอร์ – OUTLET – วูซ์บวร์ ก - โรเธนเบิร์ก - ไฮเดลเบิร์ก
วันที่ 3. ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ ท – ทิทิเซ่
วันที่ 4. ทิทิเซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
วันที่ 5. อินส์บรูก – เขาซุกสปิ ตเซ่ – อินส์บรูก
วันที่ 6. อินส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ ก
วันที่ 7. ซาลส์บวร์ ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้ น – ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์
วันที่ 8. โรเซนไฮม์ – มิวนิค – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

20.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D
โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูแ่ ฟรงค์เฟิ ร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางตังแต่
้ 6 เม.ย.63 จะออกเดินทางเวลา 23.45 น. และไปถึงแฟรงค์เฟิ ร์ ตเวลา
06.15 น. ***
แฟรงก์ เฟิ ร์ ต – จัตุรัสโรเมอร์ – OUTLET – วูซ์บวร์ ก - โรเธนเบิร์ก ไฮเดลเบิร์ก
ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว๋ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6
ชัว๋ โมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และพาณิ ชย์ที่สําคัญ ของเยอรมนี รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้ าหุ้นที่สําคัญ ของ
ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ต ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นสถานีรถไฟต้ นแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครัง้
เมื่ อคราวเสด็จ ประพาสยุโรปของรัช กาลที่ 5 นํ าเที่ ย วชมจัตุ รัส โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ น จัต ุรัสที่
เก่าแก่ที่ สุดในเมือง ด้ านข้ างก็คือ THE ROMER หรื อ Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่
ทางด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรุ ัสโรเมอร์ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet ให้ ท่าน
เพลิดเพลินกับการ ชอปปิ ง้ เอาท์เลท ที่รวบรวมร้ านค้ าชัน้ นําไว้ อย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE,
TAG HEUER, SWAROVSKI เป็ น ต้ น (ปิ ดทํา การทุ ก วันอาทิต ย์ ) จากนัน้ นํ าท่านเดิน ทางสู่เมื องวู ซ์
บวร์ ก (Würzburg) เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริเวณฟรังโคเนียที่ตงอยู
ั ้ ่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศ
เยอรมนี เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนเนินเขา ริ มฝั่งแม่ นํา้ เมน (Main) เป็ นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ ซึ่ง
บรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนี ้ล้ วนเป็ นสไตล์บาร็อค จึงได้ รับสมญานามว่าเป็ น Baroque City

23.40 น.

วันที่ 2
05.55 น.

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านชมสะพาน Alte Mainbrücke สะพานข้ ามแม่นํ ้าเมน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,300 ปี
โดยสะพานนี ้ถูกประดับตกแต่งด้ วยรูปปัน้ นักบุญขนาดใหญ่ 12 องค์ เมื่อยืนอยู่บนสะพานจะสามารถเห็น
บ้ านโบราณเรี ยงรายสวยงาม มองเห็นปราสาท Festung Marienberg บนเนินเขา เป็ นทัง้ รูป ปั น้ นักบุญ
และบุคคลที่มีชื่อเสียง สะพานนี ้ยังใช้ เป็ นตัวเชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่า จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองโร
เธนเบิ ร์ ก (Rothengurg) หรื อ ชื่ อ เต็ม คื อ โรเธนเบิ ร์ก ออบ แดร์ เทาเบอร์ ROTHENBURG OB DER
TAUBER อดี ต เมื อ งโบราณจากยุ ค กลางแห่ ง แคว้ น บาวาเรี ย ที่ ยัง คงเอกลัก ษณ์ ของกลุ่ม อาคาร
สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค และเรอเนสซองส์ ใ นรู ป แบบเยอรมัน ขนานแท้ ทํ า ให้ ที่ นี่ ก ลายเป็ นเมื อ ง
ประวัติศาสตร์อนั แสนโรแมนติกและสมบูรณ์มากที่สดุ เนื่องจากรอดพ้ นจากสงครามโลกมาได้ นําท่านชม
ย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิ ร์ก (Marktplazt) ถ่ายรูป กับ ศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตล์โกธิค เรอเนส
ซองค์ ให้ เวลาลัดเลาะแนวกําแพงเมืองที่โอบล้ อมบ้ านเรือนที่ก่อด้ วยอิฐสีสนั ต่างๆและมุงด้ วยหลังคาสีส้ม
ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์แห่งการสร้ างบ้ านในยุคกลางของเยอรมัน หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองไฮ
เดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็ น เมืองที่ สุด แสนโรแมนติก ตัง้ อยู่บ ริ เวณฝั่ งแม่นํ า้ เน็ก คาร์ (Neckar River)
อดี ต เมื องศูน ย์ ก ลางการศึ ก ษาที่ สําคัญ ของเยอรมัน เป็ น ที่ ต งั ้ ของมหาวิท ยาลัย ไฮเดลเบิ ร์ก ซึ่งเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้ วยความสวยงามของเมืองนี ้ทําให้ มีนกั ท่องเที่ยวนับล้ านคนในแต่ละปี
ต้ องมาเยือนเมืองแห่งนี ้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NH HIRSCHBERG หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ ท – ทิทเิ ซ่

กลางวัน
บ่ าย

เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้ าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้ างขึ ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่นํ ้าเน็กคาร์ ซึ่ง
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้ างด้ วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900
ปี ชมประตู คืน เดี ย ว (Elisabeth’s Gate) ที่ สร้ างขึน้ โดยคําสั่ง ของพระเจ้ าเฟเดอริ ก ที่ ส ร้ างเพื่ อเป็ น
ของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้ างเสร็จภายในคืนเดียว จากนันชมถั
้
งไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
มีความจุถึง 220,000 ลิตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง

บ่ าย

นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสตุทการ์ ท (Stuttgart) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญแห่ง
หนึ่งของเยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยที่นี่ได้ ชื่อว่าเป็ น “ดีทรอยท์แห่งเยอรมนี”เลยทีเดียว
นําท่านเข้ าสู่ จตุรัสลอสส์ พลาทซ์ (Schlossplatz) จัตรุ ัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในเมือง ที่ถกู สร้ างขึ ้น
ในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหม่อีก ครัง้ ในปี 1977 เป็ นที่ ต งั ้ ของสถานที่ สําคัญ ๆ
มากมายไม่ว่าจะเป็ น, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ , ลานนํ ้าพุ, สถานีรถไฟหลัก และอื่นๆ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่
เมื องทิทิเ ซ่ เมื องริ มทะเลสาปที่ ต งั ้ อยู่ใ นเขตป่ าดํา (Black Forest) ให้ ท่านได้ อิสระชมความงามของ
บ้ านเรื อน ชมทัศ นี ย ภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลัง เป็ น ป่ าสนอยู่บ นภูเขา ที่ เรี ย กว่า แบล็กฟอเรสต์
สถานที่อนั เป็ นต้ นกําเนิดนาฬิกากุ๊กกู ให้ ท่านได้ มีโอกาสชิมเค้ กแบล็กฟอเรสอันขึ ้นชื่อ ณ เมืองต้ นตํารับ
ตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึก

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MARITIM หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ทิทเิ ซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์ บรูก

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดน
ของประเทศ เยอรมนีและออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นําท่านเดินทางขึ ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)
นําชมต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่
้
านอยู่บน
ยอดเขา ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้ าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้ าชาย หงส์ขาว ชมความ
วิจิตรพิสดารของห้ องต่างๆ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างงดงามด้ วยการออกแบบของริชาร์ ด ว้ ากเนอร์ ซึ่งเป็ น
นักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปราน *** หากคณะไม่ สามารถเข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้ างานท่ านละ 13 ยูโร และถ่ ายรูปด้ านนอกกับปราสาทนอยชวานส
ไตน์ เป็ นการทดแทน ***
จากนัน้ ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นทีโรล เป็ น เมืองเอกด้ าน
การท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตังอยู
้ ่ริมฝั่งแม่นํา้ อิน ซึ่งคําว่าอินส์บรูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่นํา้
อิน มีลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

อินส์ บรูก – เขาซุกสปิ ตเซ่ – อินส์ บรู ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ สูเ่ มืองการ์ มิช พาร์ เท่ น เคียร์ เช่ น (Garmisch Partenkirchen) จากนันนํ
้ าท่านสู่
สถานีรถไฟซุกสปิ ตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึ ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze) ภูเขาที่สงู
ที่สุดในเยอรมัน ให้ ท่ านชื่ น ชมทัศ นีย ภาพที่สวยงามตลอด2ข้ างทาง จนถึงลานหิ มะบนความสูงระดับ
2,000เมตร นําท่ านเปลี่ยนเป็ นกระเช้ าเคเบิลคาร์ เพื่อไต่ระดับความสูงสูร่ ะดับความสูง 3,000 เมตร ให้
เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ นันเป็
้ นอีก
หนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (ไส้ กรอกเยอรมัน)
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับเมืองอินส์ บรู ค (Innsbruck) นําท่านชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เป็ น
สัญลักษณ์สําคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตเมืองเก่า สร้ างขึ ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วง
ต้ นศตวรรษที่ 15 สําหรับเป็ นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้ นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian และให้ อิสระ
เดินเล่นภายในเมืองเก่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

อินส์ บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์ บวร์ ก

กลางวัน
บ่ าย

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสูฮ่ ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ่ ้ านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสาบ
โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่ สดุ ใน
Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้
ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรี ย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง
เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เดินทางสูเ่ มืองซาลส์ บวร์ ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้ านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง
อมาดิอุส โมสาร์ ท ” ที่ มีชื่อเสียงก้ องโลก นํ าเที่ ย วชมความงามของเมืองซาลส์บ วร์ กที่ มีค วามหมายว่า
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตงอยู
ั ้ ่บนฝั่งแม่นํ ้าซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับ
ถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่
ใช้ ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้ มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็ นฉากหนึ่งในการถ่ายทําภาพยนตร์
เรื่ อง “มนต์ รักเพลงสวรรค์ ” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลกอิสระช้ อปปิ ง้ ถนนเกไทรเดร้
(Getreidegasse) ถนนช้ อปปิ ง้ ชื่อดังย่านกลางเมืองเก่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง

ที่พัก

นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE CENTRALE หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เช้ า

ซาลส์ บวร์ ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้ น – ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเบิร์ชเต็ทกาเด้ น (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่ห้อมล้ อมไปด้ วย
เทือกเขาและงดงามด้ วยทะเลสาบต่างๆให้ เวลาท่านได้ เดินเล่นชมเมืองที่เดิมเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและ
การสํารวจหาเกลือและสินแร่ บริ เวณเมืองเก่าเต็มไปด้ วยศิลปะและการสร้ างอาคารในรูปแบบบาวาเรี ย
ตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้ วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ นําท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบ
โคนิก (Konigssee Lake) ที่แปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็ นทะเลาสาบที่มีความลึกที่สดุ และเป็ น
ทะเลสาบที่ได้ ชื่ อว่านํ าใสที่สุดในเยอรมนี เป็ นฟยอร์ ด งดงามที่ สดุ ในเยอรมนี แหล่งกําเนิ ดมาจากการ
ละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระให้ ท่านเดินเล่นที่ทะเลสาบตามอัธยาศัย โดยท่านอาจจะเลือกล่องเรือที่
ทะเลสาบชมความงามโดยรอบ หรื อ ถ่ายรูปกับกับ ทะเลสาบสีเขีย วมรกตตัด กับสีฟ้าของท้ องฟ้าโดยมี
เทือกเขาแอลป์ เป็ นฉากหลังก็ได้

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางนัง่ เรือข้ ามสูเ่ กาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งแฮเรนเคียมเซ่
พระราชวังที่ได้ รับการขนานนามให้ เป็ น “พระราชวังแวร์ซายน์ แห่ง บาวาเรี ยน” โดยพระราชวังนีถ้ กู สร้ าง
โดยพระเจ้ าลุควิคที่ 2 แห่งบาวาเรี ย หรื อเจ้ าชายหงส์ขาว โดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ ซายน์ ใน
ประเทศฝรั่งเศส ตัวพระราชวังโอบล้ อมด้ วยความร่มรื่ น ของป่ าไม้ นานาพัน ธ์และเชื่อมด้ วยคลองขนาด
ใหญ่ ขนาบข้ า งด้ วยสนามหญ้ า, สวยสวยและนํ า้ พุ นํ า ท่ า นเข้ า ชม พระราชวั ง แฮเรนเคี ย มเซ่
(Herrenchiemsee Palace) ภายในตกแต่งด้ วยศิลปะอลังการจากช่างฝี มือในยุคนันที
้ ่ท่านจะได้ เห็นจาก
ห้ องว่าราชการ, ห้ องบรรทม, ห้ องฉลองพระองค์ และที่ โดดเด่นที่สดุ คือห้ องกระจก (The Hall of Mirrors)
ออกแบบในสไตล์เฟรนช์โรโคโค ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโรเซนไฮม์ (Rosenheim)
เมืองเล็กๆในแคว้ นบาวาเรีย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั TRYP BY WYNDHAM ROSENHEIM หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
เช้ า

วันที่ 9

โรเซนไฮม์ – มิวนิค – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก
ซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน TG925
*** สําหรับ คณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 6 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 14.25 น.และไปถึงกรุ งเทพ
เวลา 06.05 น. ***
กรุงเทพฯ

06.10 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

13.35 น.

อัตราค่ าบริการ BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT
เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

โดยสารการบินไทย
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

กําหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ

วันที่ 29 ธ.ค. 62 – 06 ม.ค. 63

72,900

วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 07 ม.ค. 63

72,900

72,900

วันที่ 25 ม.ค. – 2 ก.พ.63

55,900

วันที่10-18 มี.ค. 63

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่านละ

72,900

47,900

9,500

72,900

72,900

47,900

9,500

55,900

55,900

55,900

35,900

8,500

58,900

58,900

58,900

58,900

38,900

8,500

วันที่ 19-27 มี.ค. 63

58,900

58,900

58,900

58,900

38,900

8,500

วันที่ 6-14 เม.ย. 63

79,900

79,900

79,900

79,900

43,900

7,900

วันที่ 10-18 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

43,900

7,900

วันที่ 12-20 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

43,900

7,900

วันที่ 13-21 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

75,900

43,900

7,900

วันที่ 18-26 พ.ค. 63

62,900

62,900

62,900

62,900

42,900

7,900

72,900

72,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรียมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูต มีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่
จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2.
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซือ้ ประกั น การเดิน ทางสํา หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8.
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจาก
โรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3.
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
4.
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ
3,500.- บาท)
6.
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (16 EURO)
7.
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 EURO)
เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิ จ ารณาวีซ่าเป็ น ดุลยพิ นิ จ ของสถานทูต มิใ ช่บ ริ ษั ท ทัวร์ การเตรี ย มเอกสารที่ ดีและถูก ต้ องจะช่วยให้ ก าร
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่น วีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สําหรับผู้เดินทางที่ศกึ ษาหรือทํางานอยู่ตา่ งประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้ องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทางบริ ษัท
ด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซ่า และจํานวนหน้ าหนังสือ
เดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่ง ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุก เฉิ น และผู้ที่ จะนั่งต้ องมีค ุณ สมบัติต รงตามที่ สายการบิ น
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่น ได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่ เครื่ องบิน มีปั ญ หา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพัก แบบ 3 ท่ าน/3 เตีย ง (Triple Room) ห้ องพัก ต่างประเภทอาจจะไม่ติด กัน และบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
3.
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ น ผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษั ทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
*** ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)***
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 15 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ํ เนา 1 ชุด
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสา
ื เดินทางต้องนําสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั ชาติไทย แต่พํานก
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญ
ั อยูต
่ า่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือนก
ั เรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ กํา หนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้า 90 %
้ ทีร่ ูปถ่าย จํ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา
ของพืน
คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็ นหูทงั้ 2 ข้าง, ห้าม

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ ก, ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น
้
แนะนํ า ให้ลู ก ค้า ไปถ่ า ยในสถานทู ต 180 บาท จํ า นวน 4 รู ป นะคะ
เพือ
่ ความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทํางาน
- เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ื่ ของผู เ้ ดิน ทางเป็ นกรรมการหรือ
- เจ้า ของกิจ การ หนั งสือ รับ รองการจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ

เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
ึ ษา ใช ้หนั งสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
่ ําลังศึกษา
อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น
้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนั กเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและ
ต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข ้าราชการบํานาญมาด ้วย
4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสําเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนั ดสัมภาษณ์
้ า
4.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
ื ร ับรองค่าใชจ
้ า
4.2.1. ต ้องทําเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น และขอสําเนาหน ้าพาสปอร์ตหรือ
บัตรประชาชนของผู ้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ด ้วย
4.2.2ถ่ายสําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสําเนามาทัง้ 2 เล่ม
6. หากในสําเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด ้วย
นะคะ) แนะนํ าให ้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด
สัมภาษณ์

ี ด
ี ากประจํา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
่ นต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสําเนา
7. เอกสารสว
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีห นั งสือยินยอมจากมารดา จากอํ าเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซ่า
**กรณีเด็กอายุตา
ํ่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอ
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว้ ยก ันก ับบุตรทีส
่ ถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
ํ หร ับกรอกข้อมูลยืน
แบบฟอร์มสา
่ วีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……………………………
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
12. อาชีพปั จจุบัน........................................................................................................
่ บริษัททีท
่ ทีอ
13. ชือ
่ ํางาน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

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

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมต
ั วิ ซ
ี ่ าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ท
ั ไม่มส
ี ่วนเกีย
่ วข้อ งใดๆ
ิ้ ท งนี
ท งส
ั้ น
ั้ บ
้ ริษ ท
ั เป็ นเพีย งต ัวกลางและคอยบริก ารอํ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั้

