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GERMANY AND POLAND
เยอรมนี และ โปแลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
แฟรงก์เฟิ ร์ต | นูเรมเบิรก์ | แบมเบิรก์ | เดรสเดน | วรอตสวัฟ | คราคูฟ

ราคาแนะเพียง
1

45,900.-
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. แฟรงก์เฟิ ร์ต – จัตุรสั โรเมอร์ – วูซบ์ วร์ก – โรเธนเบิรก์ – นูเรมเบิรก์
วันที่ 3. นูเรมเบิรก์ – แบมเบิรก์ – เดรสเดน
วันที่ 4. เดรสเดน – วรอตสวัฟ
วันที่ 5. วรอตสวัฟ – เชสโตโชวา – พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ – คราคูฟ
วันที่ 6. คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลิซก้า – คราคูฟ – สนามบิน – สนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินลุฟท์ฮันซ่าโดย
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23.50 น.

2

ออกเดินทางสูแ่ ฟรงก์เฟิ ร์ต โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 773
*** สาหรั บคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดื อน เม.ย.63 จะออกเดิ นทางเวลา 23.00 น. และไปถึงแฟรงก์เฟิ ร์ตเวลา
06.00 น.***
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วันที่ 2 แฟรงก์เฟิ ร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – วูซบ์ วร์ก – โรเธนเบิรก์ – นูเรมเบิรก์
06.00 น.

กลางวัน
บ่าย

3

ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 29
มีนาคม 2563) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ี
สาคัญของเยอรมนี รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ ที่สาคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์
เฟิ ร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลาโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นาเที่ยว
ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรสั ที่เก่าแก่ท่ีสดุ ในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall
หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั โรเมอร์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองวูซบ์ วร์ก (Würzburg) เป็ นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณฟรังโคเนียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี
เป็ นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน ซึ่งบรรดาสถาปั ตยกรรมในเมืองนีล้ ว้ นเป็ นสไตล์บาร็อค จึงได้รบั
สมญานามว่าเป็ น Baroque City นอกจากนั้นยังถือ เป็ นเมือ งแห่งบิชอบ (Bishop) เพราะในอดีตนั้น ได้ตกอยู่ภ ายใต้การ
ปกครองของฝ่ ายศาสนามาโดยตลอด ดั้งเดิมถูกค้นพบโดยคณะมิชันนารีชาวไอริชตั้งแต่ปี 868 ต่อมาในปี 742 ก็มาถึงสมัย
ของเซนต์บอนนิเฟซ (St. Boniface) จนกระทั่งในปี 1030 เมืองนีก้ ็ถูกรวมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งบิชอปออฟวูซบ์ วร์ก (Bishops of
Würzburg) จนกระทั่งในปี 1631 ก็ตกอยู่ในอานาจกษัตริยก์ สุ ตาฟ อดอล์ฟ แห่งสวีเดน (Gustav Adolf of Sweden) และในปี
1814 ก็ถูกรวมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของแคว้นบาวาเรีย นาท่านชมพระราชวังวูรซ์ บวร์ก (Würzburg Residenz) ซึ่งเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวอันเป็ นไฮไลท์ของเมืองนี ้ และยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลก เป็ นวังสไตล์บาร็อคของปริ๊นซ์ บิชอป โดยเป็ น
ผลงานของออกแบบของสถาปนิกโนเนมนามว่า Blthasar Neumann ในปี 1720 – 1744 เพื่อสร้างให้กับสมเด็จพระสังฆราช
โจฮันน์ ฟิ ลิปป์ ฟรานซ์ เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประทับใช้เวลาในการก่อสร้างโดยรวมจนเสร็จสมบูรณ์กว่า 60 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสูน่ าท่านเดินทางสูเ่ มืองโรเธนเบิรก์ (Rothengurg) หรือชื่อเต็มคือ โรเธนเบิรก์ ออบ แดร์ เทาเบอร์
ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงเอกลักษณ์ของกลุ่มอาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมันขนานแท้ ทาให้ท่ีน่ีกลายเป็ นเมืองประวัติศาสตร์อันแสนโรแมน
ติกและสมบูรณ์ม ากที่ สุด เนื่ องจากรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ น าท่า นชมย่ านเมือ งเก่ า ของโรเธนเบิ รก์ ( Marktplazt)
ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตล์โกธิ คเรอเนสซองค์ ให้เวลาลัดเลาะแนวกาแพงเมืองที่โอบล้อมบ้านเรือนที่ก่อ
ด้วยอิฐสีสนั ต่างๆและมุงด้วยหลังคาสีสม้ ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์แห่งการสร้างบ้านในยุคกลางของเยอรมัน เดินทางต่อสู่เมืองนู
เรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี
และเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนีเ้ ป็ นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2
และตัว เมื องโดนกลุ่ม สัม พัน ธ์มิตรถล่ม เสียหายเกื อบทั่ว ทั้ง เมือ ง แต่ ชาวเมือ งก็ ได้ร่ว มมื อกัน บูรณะให้กลับมาอยู่ใ นสภาพ
ใกล้เคียงของเดิมมากที่สดุ นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์แม่พระ (Frauenkirche) เป็ นโบสถ์ท่ีสร้างขึน้ ในสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่
ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึงสิบปี ที่น่ีมีจดุ เด่นที่ดงึ ดูดให้นกั ท่องเที่ยวมาเยือนกันมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ท่ี
เป็ นหอนาฬิกา โดยความพิเศษก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊ บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเต้นระบาให้เราชม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ป
กับนา้ พุเชินเนอร์บรุ นเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สูง 19 เมตร สีทองอร่าม ซึ่งประกอบไปด้วยรู ปปั้ น
ของเจ้าอิเล็คเตอร์ 40 องค์ นักบุญ ชาวยิว และรู ปประดับอื่นๆ ถื อได้ว่าเป็ นนา้ พุท่ีอลังการมากที่สดุ ในเยอรมนี นักท่องเที่ยว
ที่มานี่ส่ว นใหญ่ ก็จะมาขอพรกัน วิ ธีการก็ คือ ให้หมุน แหวนทองตรงนา้ พุเป็ นจ านวน 3 รอบ โดยระหว่ างที่หมุนแหวนก็ใ ห้
อธิษฐานสิ่งที่ตอ้ งการไปด้วย มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซือ้ ของที่ระลึก หรือ สินค้า
แฟชั่นที่ตงั้ อยู่ใจกลางเมือง

GERMANY AND POLAND เยอรมนี และ โปแลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS BY LH

[GQ3FRA-LH002]

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั MERCURE CONGRESS หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 นูเรมเบิรก์ – แบมเบิรก์ – เดรสเดน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแบมเบิรก์ (Bamberg) นาท่านชมเมืองแบมเบิรก์ ส่วนที่เป็ นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบร์กได้รบั
การขึน้ ทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็ นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองในเยอรมนี ที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตึกรามบ้านช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือนเก่า” นา
ท่านชมมหาวิหารแบมเบิรก์ หรือชื่อเป็ นทางการว่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (The Imperial Cathedral of St.
Peter’s and St. George’s) มี ความสาคัญเป็ น ที่ ตั้ ง ของสัง ฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ ง แบมแบร์ก สร้า งด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครัง้ แรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีท่ีสอง จากนั้นชมศาลากลางหลังเก่าของ
เมืองที่สร้างคล่อมทับแม่นา้ เรกนิตซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางต่อสู่เมืองเดรสเดน (Dresden) ได้รบั สมญานามว่าเป็ น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่นา้ เอลเบ้” ว่ากันว่าเป็ นเมืองที่สวยงาม
ที่สดุ ในประเทศเยอรมนี เมืองนีไ้ ด้กลับมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซนี่อีกครัง้ หนึ่งในปี ค.ศ.1990 หลังจากมีการ
รวมประเทศ เมืองได้ถกู บูรณะขึน้ มาใหม่อย่างมีขนั้ ตอนอันสืบเนื่องมาจากผลแห่งการทาลายล้างของสงครามโลกครัง้ ที่สอง

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั WYNDHAM GARDEN DESDEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เดรสเดน – วรอตสวัฟ
เช้า

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดน ชม โบสถ์พระแม่มารี (Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมืองที่วางไว้ตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษ
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กลางวัน
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ค่า
ที่พัก

ที่ 11 ที่ทิง้ ร่องรอยของการทาลายล้างในสมัยสงครามโลกที่กาลังได้รบั การบูรณะอย่างเร่งด่วน ผ่านชมเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์
(The Semper Opera House) ที่มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านสถาปั ตยกรรมและดนตรี ผ่านชมพระราชวังสวิง
กอร์ (Zwinger Palace) ผลงานชิน้ เอกรูปแบบบาร็อคบนฝั่ งแม่นา้ เอลเบ้ ที่ตกแต่งอย่างงดงามด้วยนา้ พุและรูปปั้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งวรอตสวั ฟ (Wroclaw) เมื อ งมี ความหลากหลายและการเปี่ ยมล้น ด้ว ยวัฒ นธรรมของ
ประวัติศาสตร์ใ นเมื องนี ้ เป็ นดังสะพานเชื่ อม ที่เ ชื่อมระหว่า งคนในแต่ละรุ ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็ น แบบเมื องที่
ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพนื ้ ฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา นาท่านชมความงามของเมืองที่
เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสนั โดดเด่นสวยงาม เป็ นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และ
ได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสนั มากที่สดุ ในโลก (8 Colorful cities in the world) ผ่านชมอาคารหลากสีสนั ใน
จัตุรสั เมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจาเมือง ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw)
มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่มี ีช่อื เสียงประจาเมือง ซึ่งบุคคลากรชัน้ นาของโลก ที่ได้รบั รางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปี ท่ี
ผ่านมาได้เคยศึกษาอยู่ท่ีน่ี ในยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ คยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลย
ในช่วงสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั MERCURE WROCLAW CENTRUM หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 วรอตสวัฟ – เชสโตโชวา – พิพธิ ภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วทิ ซ์ – คราคูฟ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่เ มื อ งเชสโตโซว่ า (Czestochowa) เป็ น เมื อ งศู น ย์ก ลางของผู้แ สวงบุญ ที่ ส าคัญ แห่ ง หนึ่ ง ของยุ โ รป
คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ล้านคน เพื่อเข้าบูชาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ณ อารามจัสนา กอร่า
(Jasna Góra Monastery) รูปพระแม่มาเรียสีดา ศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีท่ีใช้วาดมานานกว่า 600 ปี ทา
ให้รูปพระแม่เป็ นสีดา ที่รอยบากที่พระพักตร์ ซึ่งพวกต่อต้านศาสนาต้องการทาลาย อารามแห่งนีร้ อดพ้นจากการถูกทาลาย
ในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็ นปาฎิหารย์ท่ศี กั ดิ์สทิ ธิ์ท่สี ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ (Auschwitz concentration camps) เป็ นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่
ใหญ่ท่ีสดุ ในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนีส้ ะท้อนความน่าสยดสยอง
และความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ
จนมาพบสถานที่ท่ีรฐั บาลโปแลนด์ตอ้ งการก่อสร้างเป็ นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงได้ดัดแปลงตามความต้องการ
ของนาซีและเริ่มต้นใช้ปีค.ศ.1940 เป็ นต้นมา ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษา
ภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และท่านจะได้เห็นของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ ที่น่ี อาทิ กระเป๋ าเดินทาง
รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามี นา้ หนักรวมกว่า 7 ตัน และชมห้องอาบนา้ ห้องที่พวกนาซีใช้สาหรับกาจัดเชลย
โดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ กล่าวกันว่าสถานที่นีม้ ีคนตาย กว่า 1.5 ล้านคน โดนเกือบทัง้ หมดเป็ นชาวยิว นาท่านเดินทางสู่เมือง
คราคู ฟ (Krakow) โดยเมื อ งคราคูฟ นั้น เป็ น บ้า นเกิ ดองค์ สมเด็จ พระสัน ตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 อดี ตเมื องหลวงของ
โปแลนด์ในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีอาคารบ้านเรือน
ที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมันตั้งแต่ โรมาเนสก์ กอธิ ค เรอเนสซองส์ บาร็อก ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และ
อาร์ตนูโว
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

15.00 น.
18.20 น.

20.00 น.
22.00 น.
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั NOVOTEL KRAKOW CITY WEST หรือเทียบเท่า

คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลิซก้า – คราคูฟ – สนามบิน – สนามบิน
แฟรงก์เฟิ ร์ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสูเ่ หมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) ตั้งอยู่ท่ีเมืองวิลิชก้า เหมืองเกลือที่เก่าแก่ท่ีสดุ ของโปแลนด์แห่งนีม้ ี
ประวัติการทาเหมืองยาวนานกว่า 1,000 ปี ถือเป็ นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ท่ีสดุ แห่งหนึ่งของโลก นาท่านลงลิฟท์ส่ใู ต้ดินของ
เหมืองเกลือ ที่มีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็ น 9 ชั้น ลึกลงจากพืน้ ดินถึง 327 เมตร ยาวกว่า 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองห้องซึ่ง
สร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด โดยสมัยก่อนเกลือมีค่าดุจทองคา เพราะใช้ในการถนอมอาหาร ชมความงามของทะเล
เกลือใต้พืน้ ดิน ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน โดยเหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขนึ ้ ทะเบียนให้ เป็ นหนึ่งใน
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ นานาท่านเดินทางกลับเมืองคราคูฟ นาท่านชมป้อมปราการ Barbacan อายุกว่า 600 ปี ชมจัตุรสั ใจกลางเมือง ทีเต็ม
ไปด้วยร้านค้าต่างๆ และอาคารที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณนีย้ ังเป็ นที่ตั้งของโบสถ์เซ็นต์แมรี่ (Church of St. Mary)
โบสถ์ช่อื ดังของคราคูฟ สร้างขึน้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดดเด่นด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบกอธิคที่สงู ถึง 81 เมตร ให้เวลา
ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึก หรือ แฟชั่นจากห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส(Sukiennice) ที่เก่าแก่ท่ีสดุ แห่งหนึ่ง
ของยุโรป
นาเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอด
ภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูแ่ ฟรงก์เฟิ ร์ต โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 1369
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือน เม.ย.63 เดินทางถึงเวลา 18.55 น. และไปถึงแฟรงก์เฟิ ร์ตเวลา 20.30
น.***
เดินทางถึงสนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH 772
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วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

14.40 น.

ราคาแนะนาเพียง
GERMANY AND POLAND
เยอรมนี และ โปแลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS
โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

วันที่ 24 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

45,900.45,900.45,900.20,975.วันที่ 7 – 13 เม.ย. 63
49,900.49,900.49,900.25,655.วันที่ 7 – 13 พ.ค. 63
47,900.47,900.47,900.24,265.วันที่ 20 – 26 พ.ค. 63
47,900.47,900.47,900.24,265.วันที่ 3 – 9 มิ.ย. 63
47,900.47,900.47,900.24,265.วันที่ 18 – 24 มิ.ย. 63
47,900.47,900.47,900.24,265.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเยอรมนี
(ผู้ยนื่ วีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยนื่ วีซ่าในวันยืน่ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

3,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

7

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
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4.

5.
6.

8

หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ง เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้า ทัวร์มีความจ าเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ประเทศเยอรมนี (ผู้ย่ื น วี ซ่ า ต้อ งช าระเงิ น ตรงกับ ศูน ย์ย่ื น วี ซ่ า ในวัน ยื่ น เป็ นจ านวนเงิ น
โดยประมาณ 3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (12 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 EURO)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.
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การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริษั ททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้องจะช่ว ยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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5.

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่าใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่ง ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรียกคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
*** ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)***
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 15 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ื เดินทางต้องนาสง
่ 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 ้าเหลือสาหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติไทย
แต่พานก
ั อยูต
่ า
่ งประเทศ,
ึ
ึ ษาอยู่
ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือน ักเรียน น ักศกษาศ
ก
ต่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง เจ้า หน้า ที่ข องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูต
ต้อ งการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่ า ใน
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ประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
้ ทีร่ ูปถ่าย จานวน 2 ใบ ถ่าย
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้า 90 % ของพืน
ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็ นหูทงั้ 2
ข้าง, ห้ามตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ ก, ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น
้
แนะนาให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จานวน 4 รูปนะคะ เพือ
่ ความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทางาน
- เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ื่ ของผู เ้ ดิน ทางเป็ นกรรมการหรือ
- เจ้า ของกิจ การ หนั ง สือ รั บ รองการจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน 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 กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนั ดสัมภาษณ์
้ า
4.2 หากต้องร ับรองค่าใชจ
่ ยให้บุคคลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนั งสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออก
GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ ระบุชอ
่ -สกุลให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ
5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม
6. หากในสาเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด ้วย
นะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด
สัมภาษณ์
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ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
่ นต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
7. เอกสารสว
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซ่า
**กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอ
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว้ ยก ันก ับบุตรทีส
่ ถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ 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 ...............................สัญชาติโดยกาเนิด 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 ้มีอานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
12. อาชีพปั จจุบัน........................................................................................................
่ บริษัททีท
่ ทีอ
13. ชือ
่ างาน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
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14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

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

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

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

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุม ัติว ซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ่วนเกีย
่ วข้องใดๆ
ิ้ ทงนี
ทงส
ั้ น
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั้
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