
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แฟรงก์เฟิร์ต | ไฮเดลเบิร์ก | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ยอดเขาซุกสปิตเซ ่| ฮลัสตทั 

 

 

 

 

 

 

BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT  

เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน  

เดินทาง ธันวาคม 62  - พฤษภาคม 63 

เร่ิมต้นเพียง 55,900.- 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   

20.30 น. 

 

23.40 น.  

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประต ู2 แถว D 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

ออกเดินทางสูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920  

***สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต ่6 เม.ย.63 จะออกเดินทางเวลา 23.45 น. และไปถึงแฟรงค์เฟิร์ตเวลา 

06.15 น. *** 

วันท่ี 2 
แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – OUTLET – วูซ์บวร์ก - โรเธนเบิร์ก - 

ไฮเดลเบิร์ก 

05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 

ชัว๋โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ

และพาณิชย์ท่ีสําคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีสําคญัของ

ประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้วา่เป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหวัลําโพงประเทศไทย ครัง้

เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่

ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรัุสโรเมอร์ จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่Wertheim Village Outlet ให้ท่าน

เพลิดเพลินกับการ ชอปปิง้เอาท์เลท ท่ีรวบรวมร้านค้าชัน้นําไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED 

PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, 

TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น (ปิดทําการทุกวันอาทิตย์) จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองวูซ์

บวร์ก (Würzburg) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในบริเวณฟรังโคเนียท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศ

เยอรมนี เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่นํา้เมน (Main) เป็นแหล่งเพาะปลกูองุ่นเพ่ือผลิตไวน์ ซึ่ง

บรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนีล้้วนเป็นสไตล์บาร็อค จึงได้รับสมญานามวา่เป็น Baroque City  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. แฟรงก์เฟิร์ต – จตัรัุสโรเมอร์ – OUTLET – วซ์ูบวร์ก - โรเธนเบร์ิก - ไฮเดลเบร์ิก 

วนัท่ี 3. ปราสาทไฮเดลเบร์ิก – สตทุการ์ท – ทิทิเซ่   

วนัท่ี 4. ทิทิเซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก 

วนัท่ี 5. อินส์บรูก – เขาซุกสปิตเซ่ – อินส์บรูก 

วนัท่ี 6. อินส์บรูก – ฮลัสตทั – ซาลส์บวร์ก 

วนัท่ี 7. ซาลส์บวร์ก – เบร์ิชเต็ทกาเด้น –  ทะเลสาบโคนิก – พระราชวงัแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์ 

วนัท่ี 8. โรเซนไฮม์ – มิวนิค – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 

 

 

 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย นําท่านชมสะพาน Alte Mainbrücke สะพานข้ามแม่นํา้เมน ท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 1,300 ปี 

โดยสะพานนีถ้กูประดบัตกแตง่ด้วยรูปปัน้นกับุญขนาดใหญ่ 12 องค์ เม่ือยืนอยู่บนสะพานจะสามารถเห็น

บ้านโบราณเรียงรายสวยงาม มองเห็นปราสาท Festung Marienberg บนเนินเขา เป็นทัง้รูปปัน้นักบุญ

และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง สะพานนีย้ังใช้เป็นตวัเช่ือมระหว่างเขตเมืองเก่า จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองโร

เธนเบิร์ก (Rothengurg) หรือช่ือเต็มคือ โรเธนเบิร์ก ออบ แดร์ เทาเบอร์ ROTHENBURG OB DER 

TAUBER อดีตเมืองโบราณ จากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ท่ียังคงเอกลักษณ์ ของกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมันขนานแท้ ทําให้ท่ี น่ีกลายเป็นเมือง

ประวตัิศาสตร์อนัแสนโรแมนติกและสมบรูณ์มากท่ีสดุ เน่ืองจากรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ นําท่านชม

ย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก (Marktplazt) ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตล์โกธิคเรอเนส

ซองค์  ให้เวลาลดัเลาะแนวกําแพงเมืองท่ีโอบล้อมบ้านเรือนท่ีก่อด้วยอิฐสีสนัตา่งๆและมงุด้วยหลงัคาสีส้ม

ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์แห่งการสร้างบ้านในยุคกลางของเยอรมนั หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางตอ่สูเ่มืองไฮ

เดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่นํา้เน็กคาร์ (Neckar River) 

อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาท่ีสําคัญของเยอรมัน เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีทํ้าให้มีนกัท่องเท่ียวนบัล้านคนในแตล่ะปี

ต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั NH HIRSCHBERG หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 3 ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท – ททิเิซ่     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ีสร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแมนํ่า้เน็กคาร์ ซึ่ง

สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายกุวา่ 900 

ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสร้างขึน้โดยคําสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ท่ีสร้างเพ่ือเป็น

ของขวญัวนัเกิดแด ่พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก

มีความจถุึง 220,000 ลิตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
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นําท่านเดินทางสูเ่มืองสตุทการ์ท (Stuttgart) เมืองศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่ีสําคญัแหง่

หนึ่งของเยอรมนี โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยท่ีน่ีได้ช่ือวา่เป็น “ดีทรอยท์แห่งเยอรมนี”เลยทีเดียว 

นําท่านเข้าสู ่จตุรัสลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จัตรัุสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมือง ท่ีถกูสร้างขึน้

ในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหม่อีกครัง้ในปี 1977 เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีสําคญัๆ

มากมายไม่ว่าจะเป็น, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ , ลานนํา้พุ, สถานีรถไฟหลกั และอ่ืนๆ จากนัน้นําท่านเดินทางสู่

เมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าดํา (Black Forest) ให้ท่านได้อิสระชมความงามของ

บ้านเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ 

สถานท่ีอนัเป็นต้นกําเนิดนาฬิกากุ๊กกู ให้ท่านได้มีโอกาสชิมเค้กแบล็กฟอเรสอนัขึน้ช่ือ ณ เมืองต้นตํารับ

ตามอธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินค้าท่ีระลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MARITIM หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 ททิเิซ่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อนิส์บรูก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดน

ของประเทศ เยอรมนีและออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บ่าย นําท่านเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 

นําชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บน

ยอดเขา  ดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคท่ี 2 หรือ เจ้าชาย  หงส์ขาว  ชมความ

วิจิตรพิสดารของห้องตา่งๆ ท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็น

นกัประพนัธ์เพลงท่ีทรงโปรดปราน  *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานส

ไตน์ เป็นการทดแทน *** 

จากนัน้ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้าน

การท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแมนํ่า้อิน ซึ่งคําวา่อินส์บรูคนัน้ แปลวา่ สะพานแห่งแมนํ่า้

อิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่ระหวา่งเทือกเขาแอลป์  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 อนิส์บรูก – เขาซุกสปิตเซ่ – อนิส์บรูก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางโดยรถโค้ชสู ่สูเ่มืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) จากนัน้นําท่านสู ่

สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเ่ขาเดินทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่  (Zugspitze) ภเูขาท่ีสงู

ท่ีสุดในเยอรมัน ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพท่ีสวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสงูระดับ 

2,000เมตร นําท่านเปล่ียนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพ่ือไตร่ะดบัความสงูสูร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ให้

เวลาท่านเดินเลน่ถ่ายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีก

หนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ไส้กรอกเยอรมัน) 

บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางกลบัเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) นําท่านชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เป็น

สญัลกัษณ์สําคญัของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึน้โดยจักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วง

ต้นศตวรรษท่ี 15 สําหรับเป็นท่ีประทบัของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian และให้อิสระ

เดินเลน่ภายในเมืองเก่า 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 อนิส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ 

โอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน 

Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี ้

วา่เป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง

เดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย เดินทางสูเ่มืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบ้านเกิดของนกัดนตรีเอก “วล์ูฟกงั 

อมาดิอุส โมสาร์ท” ท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก นําเท่ียวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กท่ีมีความหมายว่า 

“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแมนํ่า้ซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทับ

ถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศนูย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกท่ีสําคญัย่ิงของบรรดาประเทศท่ี

ใช้ภาษาเยอรมนั ชมสวนดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทําภาพยนตร์

เร่ือง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ท่ีโด่งดงัไปทั่วโลกอิสระช้อปปิง้ถนนเกไทรเดร้ 

(Getreidegasse) ถนนช้อปปิง้ช่ือดงัย่านกลางเมืองเก่า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  



ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE CENTRALE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเต็ทกาเด้น –  ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสูเ่มืองเบิร์ชเต็ทกาเด้น (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียท่ีห้อมล้อมไปด้วย

เทือกเขาและงดงามด้วยทะเลสาบตา่งๆให้เวลาท่านได้เดินเลน่ชมเมืองท่ีเดิมเป็นศนูย์กลางทางการค้าและ

การสํารวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะและการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรีย

ตอนบนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัตกแตง่ด้วยลายปนูสไตล์สตดัโก้ นําท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบ

โคนิก (Konigssee Lake) ท่ีแปลวา่ทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลาสาบท่ีมีความลึกท่ีสดุและเป็น

ทะเลสาบท่ีได้ช่ือว่านําใสท่ีสุดในเยอรมนี เป็นฟยอร์ด งดงามท่ีสดุในเยอรมนี แหล่งกําเนิดมาจากการ

ละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระให้ท่านเดินเล่นท่ีทะเลสาบตามอธัยาศยั โดยท่านอาจจะเลือกลอ่งเรือท่ี

ทะเลสาบชมความงามโดยรอบ หรือ ถ่ายรูปกับกับทะเลสาบสีเขียวมรกตตดักับสีฟ้าของท้องฟ้าโดยมี

เทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงัก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางนัง่เรือข้ามสูเ่กาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อนัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัแฮเรนเคียมเซ่

พระราชวงัท่ีได้รับการขนานนามให้เป็น “พระราชวงัแวร์ซายน์ แห่ง บาวาเรียน”  โดยพระราชวงันีถ้กูสร้าง

โดยพระเจ้าลุควิคท่ี 2 แห่งบาวาเรีย หรือเจ้าชายหงส์ขาว โดยมีต้นแบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ใน

ประเทศฝร่ังเศส ตวัพระราชวงัโอบล้อมด้วยความร่มร่ืน ของป่าไม้นานาพันธ์และเช่ือมด้วยคลองขนาด

ใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า, สวยสวยและนํา้พุ นําท่านเข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่

(Herrenchiemsee Palace) ภายในตกแตง่ด้วยศิลปะอลงัการจากช่างฝีมือในยคุนัน้ท่ีท่านจะได้เห็นจาก

ห้องว่าราชการ, ห้องบรรทม, ห้องฉลองพระองค์ และท่ี โดดเด่นท่ีสดุคือห้องกระจก (The Hall of Mirrors) 

ออกแบบในสไตล์เฟรนช์โรโคโค ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองโรเซนไฮม์ (Rosenheim) 

เมืองเลก็ๆในแคว้นบาวาเรีย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TRYP BY WYNDHAM ROSENHEIM หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 8 โรเซนไฮม์ – มิวนิค – สนามบิน 

เช้า 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก

ซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.35 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบิน TG925  

*** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 6 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 14.25 น.และไปถึงกรุงเทพ

เวลา 06.05 น. *** 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT  

เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน 

 โดยสารการบินไทย 

กําหนดการเดนิทาง 

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 

วันที่ 29 ธ.ค. 62 – 06 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 47,900 9,500 

วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 07 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 47,900 9,500 

วันที่ 25 ม.ค. – 2 ก.พ.63 55,900 55,900 55,900 55,900 35,900 8,500 

วันที่10-18 มี.ค. 63 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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ  

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ 

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องชําระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 

3,500.- บาท) 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (16 EURO) 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 EURO) 

เง่ือนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 



ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศกึษาหรือทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานัก

หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กับทางบริษัท

ด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือ

เดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่าย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉกุเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 



5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระคา่ทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มี

อา่งอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  
*** ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม
ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
เพือ่ความถูกตอ้ง 

 
3. หลกัฐานการทาํงาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน    
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ด ินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษา
อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา
ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 
4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหด้ว้ย 
4.2.2ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย
นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 
 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ
ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(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 ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ 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) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 



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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 
12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีทํ่างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง
สถาบันศกึษา 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ
ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
 



 

 


