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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.50 น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบินลุฟทฮ์ันซ่าโดย
มีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
ออกเดินทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินลฟุทฮ์นัซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต่เดือน เม.ย.63 จะออกเดินทางเวลา 23.00 น. และไปถึงแฟรงก์เฟิร์ตเวลา 
06.00 น.*** 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– วซูบ์วรก์ – โรเธนเบิรก์ – นเูรมเบิรก์   

วนัที่ 3. นเูรมเบิรก์ –  แบมเบิรก์ – เดรสเดน   

วนัที่ 4. เดรสเดน  – วรอตสวฟั   

วนัที่ 5. วรอตสวฟั – เชสโตโชวา – พิพิธภัณฑค่์ายกกักนัเอาชว์ิทซ ์– คราคฟู  

วนัที่ 6. คราคฟู – เหมืองเกลอืเวียลซิกา้ – คราคฟู – สนามบิน – สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ 

วนัที่ 7. กรุงเทพฯ 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– วูซบ์วรก์ – โรเธนเบิรก์ – นูเรมเบิรก์   
06.00 น. ถงึสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 29 

มีนาคม 2563) น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่
ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ที่ส  าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์
เฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล  าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 น  าเที่ยว
ชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall 
หรอืศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตุรสัโรเมอร ์จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่
เมืองวูซบ์วรก์ (Würzburg) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณฟรงัโคเนียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรฐับาวาเรียในประเทศเยอรมนี
เป็นอีกแหลง่ของการเพาะปลกูองุ่นเพื่อผลติไวนข์องเยอรมนั ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนีล้ว้นเป็นสไตลบ์าร็อค จึงไดร้บั
สมญานามว่าเป็น Baroque City นอกจากนั้นยังถือเป็นเมืองแห่งบิชอบ (Bishop) เพราะในอดีตนั้นไดต้กอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของฝ่ายศาสนามาโดยตลอด ดั้งเดิมถูกคน้พบโดยคณะมิชันนารีชาวไอริชตั้งแต่ปี 868 ต่อมาในปี 742 ก็มาถึงสมัย
ของเซนตบ์อนนิเฟซ (St. Boniface) จนกระทั่งในปี 1030 เมืองนีก็้ถูกรวมเขา้เป็นส่วนหนึ่งบิชอปออฟวูซบ์วรก์ (Bishops of 
Würzburg) จนกระทั่งในปี 1631 ก็ตกอยู่ในอ  านาจกษัตรยิก์สุตาฟ อดอลฟ์ แห่งสวีเดน (Gustav Adolf of Sweden) และในปี
1814 ก็ถูกรวมเขา้เป็นส่วนหนึ่งของแควน้บาวาเรีย น าท่านชมพระราชวังวูรซ์บวรก์ (Würzburg Residenz) ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลทข์องเมืองนี ้และยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก เป็นวังสไตลบ์าร็อคของปริ๊นซ ์บิชอป โดยเป็น
ผลงานของออกแบบของสถาปนิกโนเนมนามว่า Blthasar Neumann ในปี 1720 – 1744 เพื่อสรา้งใหก้ับสมเด็จพระสงัฆราช 
โจฮนัน ์ฟิลปิป์ ฟรานซ ์เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ประทบัใชเ้วลาในการก่อสรา้งโดยรวมจนเสร็จสมบรูณก์ว่า 60 ปี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางต่อสูน่  าท่านเดินทางสูเ่มืองโรเธนเบิรก์ (Rothengurg) หรอืชื่อเต็มคือ โรเธนเบิรก์ ออบ แดร ์เทาเบอร ์
ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแควน้บาวาเรีย ที่ยังคงเอกลกัษณข์องกลุ่มอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองสใ์นรูปแบบเยอรมันขนานแท ้ท  าใหท้ี่นี่กลายเป็นเมืองประวัติศาสตรอ์ันแสนโรแมน
ติกและสมบูรณม์ากที่สุด เนื่องจากรอดพ้นจากสงครามโลกมาได ้น  าท่านชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิรก์ (Marktplazt) 
ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตลโ์กธิคเรอเนสซองค์  ใหเ้วลาลดัเลาะแนวก าแพงเมืองที่โอบลอ้มบา้นเรือนที่ก่อ
ดว้ยอิฐสสีนัต่างๆและมงุดว้ยหลงัคาสสีม้ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณแ์ห่งการสรา้งบา้นในยุคกลางของเยอรมัน เดินทางต่อสู่เมืองนู
เรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบา้นเรอืนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ ์มีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี 
และเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานที่แห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 
และตัวเมืองโดนกลุ่มสมัพันธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพ
ใกลเ้คียงของเดิมมากที่สดุ น  าท่านถ่ายรูปกบัโบสถแ์ม่พระ (Frauenkirche) เป็นโบสถท์ี่สรา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่
ใชเ้วลาในการก่อสรา้งยาวนานถงึสบิปี ที่นี่มีจดุเด่นที่ดงึดดูใหน้กัท่องเที่ยวมาเยือนกันมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถท์ี่
เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊ บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเตน้ระบ าใหเ้ราชม จากนั้นน  าท่านถ่ายรูป
กบัน  า้พุเชินเนอรบ์รุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สงู 19 เมตร สีทองอร่าม ซึ่งประกอบไปดว้ยรูปป้ัน
ของเจา้อิเลค็เตอร ์40 องค ์นกับญุ ชาวยิว และรูปประดับอื่นๆ ถือไดว้่าเป็นน า้พุที่อลงัการมากที่สดุในเยอรมนี นักท่องเที่ยว
ที่มานี่ส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรกัน วิธีการก็คือ ให้หมุนแหวนทองตรงน า้พุเป็นจ านวน 3 รอบ โดยระหว่างที่หมุนแหวนก็ให้
อธิษฐานสิ่งที่ตอ้งการไปดว้ย มีเวลาใหท้่านไดอ้ิสระเดินเลน่ในย่านเมืองเก่าที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซือ้ของที่ระลกึ หรือ สินคา้
แฟชั่นที่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE CONGRESS หรอืเทียบเท่า  

วันที ่3 นูเรมเบิรก์ –  แบมเบิรก์ – เดรสเดน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองแบมเบิรก์ (Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบิรก์ ส่วนที่เป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบรก์ไดร้บั
การขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองในเยอรมนี ที่รอดพน้จากการที่ถูกบอมบ์
ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตกึรามบา้นช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิไดส้รา้งหรือซ่อมแซมใหม่ใหดู้ “เหมือนเก่า” น า
ท่านชมมหาวิหารแบมเบิรก์ หรือชื่อเป็นทางการว่า มหาวิหารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial Cathedral of St. 
Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบมแบรก์ สรา้งด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากนั้นชมศาลากลางหลงัเก่าของ
เมืองที่สรา้งคลอ่มทบัแม่น  า้เรกนิตซ ์  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองเดรสเดน (Dresden) ไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซแ์ห่งแม่น  า้เอลเบ้” ว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวยงาม

ที่สดุในประเทศเยอรมนี เมืองนีไ้ดก้ลบัมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซนี่อีกครัง้หนึ่งในปี ค.ศ.1990 หลงัจากมีการ
รวมประเทศ เมืองไดถ้กูบรูณะขึน้มาใหม่อย่างมีขัน้ตอนอนัสบืเนื่องมาจากผลแห่งการท าลายลา้งของสงครามโลกครัง้ที่สอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั WYNDHAM GARDEN DESDEN หรอืเทียบเท่า  

วันที ่4 เดรสเดน  – วรอตสวัฟ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดน ชม โบสถพ์ระแม่มาร ี(Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมืองที่วางไวต้ั้งแต่สมัยกลางศตวรรษ
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ที่ 11 ที่ทิง้รอ่งรอยของการท าลายลา้งในสมยัสงครามโลกที่ก  าลงัไดร้บัการบูรณะอย่างเร่งด่วน ผ่านชมเซมเพอรโ์อเปร่าเฮา้ส ์
(The Semper Opera House) ที่มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งดา้นสถาปัตยกรรมและดนตรี ผ่านชมพระราชวังสวิง
กอร ์(Zwinger Palace) ผลงานชิน้เอกรูปแบบบารอ็คบนฝ่ังแม่น  า้เอลเบ ้ที่ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยน า้พแุละรูปป้ัน   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและการเป่ียมลน้ด้วยวัฒนธรรมของ

ประวัติศาสตรใ์นเมืองนี ้เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเขา้ด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่
ทนัสมยัของเมืองใหญ่ ที่มีพืน้ฐานทางประวติัศาสตร ์ชีวิตที่เต็มดว้ยวฒันธรรมและการศึกษา น  าท่านชมความงามของเมืองที่
เรยีกไดว้่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสสีนั โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว้่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด ์และ
ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสนัมากที่สดุในโลก (8 Colorful cities in the world) ผ่านชมอาคารหลากสีสนัใน
จัตุรสัเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถป์ระจ าเมือง ผ่านชมมหาวิทยาลยัวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) 
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่มีช่ือเสยีงประจ าเมือง ซึ่งบคุคลากรชัน้น  าของโลก ที่ไดร้บัรางวลัโนเบลถึง 10 คนดว้ยกันในช่วง 100 ปีที่
ผ่านมาไดเ้คยศึกษาอยู่ที่นี่ ในยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลยัแห่งนีเ้คยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล , โกดัง, และที่คุมขังเชลย 
ในช่วงสมยัยคุสงครามกบัรสัเซีย   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE WROCLAW CENTRUM หรอืเทียบเท่า  

วันที ่5 วรอตสวัฟ – เชสโตโชวา – พพิธิภัณฑค่์ายกักกันเอาชว์ทิซ ์– คราคูฟ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสโตโซว่า (Czestochowa) เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป 
คริสตศ์าสนิกชนกว่า 4-5 ลา้นคน เพื่อเขา้บูชาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ณ อารามจัสนา   กอร่า 
(Jasna Góra Monastery) รูปพระแม่มาเรยีสดี  า ศนูยร์วมจิตใจของชาวคาทอลกิ กล่าวกันว่าสีที่ใชว้าดมานานกว่า 600 ปีท  า
ใหรู้ปพระแม่เป็นสดี  า ที่รอยบากที่พระพักตร ์ซึ่งพวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการท าลาย อารามแห่งนีร้อดพน้จากการถูกท าลาย 
ในสงครามต่างๆอย่างน่าอศัจรรย ์ จนกลายเป็นปาฎิหารยท์ี่ศกัด์ิสทิธ์ิที่สดุ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑค์่ายกักกันเอาชว์ิทซ ์(Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่

ใหญ่ที่สดุในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2  พิพิธภัณฑค่์ายกักกันแห่งนีส้ะทอ้นความน่าสยดสยอง
และความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเขา้ยึดโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ 
จนมาพบสถานที่ที่รฐับาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงไดด้ัดแปลงตามความตอ้งการ
ของนาซีและเริ่มตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรกัษา
ภายในตกึต่างๆ ถงึ 20 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต่้างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกใหม้าอยู่ ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง 
รองเทา้ แปรงสฟัีน หวี และเสน้ผมที่ว่ากนัว่ามี น  า้หนกัรวมกว่า 7 ตนั และชมหอ้งอาบน า้ หอ้งที่พวกนาซีใชส้  าหรบัก าจัดเชลย
โดยใชแ้ก๊สพิษสงัหารหมู่ กลา่วกนัว่าสถานที่นีม้ีคนตาย กว่า 1.5 ลา้นคน โดนเกือบทัง้หมดเป็นชาวยิว  น  าท่านเดินทางสู่เมือง
คราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคูฟนั้นเป็น บ้านเกิดองค์ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่  2 อดีตเมืองหลวงของ
โปแลนดใ์นปีค.ศ. 1978 คราคฟูก็ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีอาคารบา้นเรือน
ที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทกุยคุทกุสมนัตั้งแต่ โรมาเนสก ์กอธิค เรอเนสซองส ์บาร็อก ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และ
อารต์นโูว 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL KRAKOW CITY WEST หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6 
คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลิซก้า – คราคูฟ – สนามบิน – สนามบิน
แฟรงกเ์ฟิรต์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสูเ่หมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) ตั้งอยู่ที่เมืองวิลิชกา้ เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สดุของโปแลนดแ์ห่งนีม้ี

ประวติัการท าเหมืองยาวนานกว่า 1,000 ปี ถือเป็นเหมืองใตดิ้นที่มหศัจรรยท์ี่สดุแห่งหนึ่งของโลก  น  าท่านลงลิฟทส์ู่ใตดิ้นของ
เหมืองเกลอื ที่มีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็น 9 ชั้น ลกึลงจากพืน้ดินถึง 327 เมตร ยาวกว่า 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองหอ้งซึ่ง
สรา้งและแกะสลกัจากเกลือทั้งหมด โดยสมัยก่อนเกลือมีค่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหาร ชมความงามของทะเล
เกลอืใตพ้ืน้ดิน ซึ่งท่านไม่เคยไดเ้ห็นที่ใดมาก่อน โดยเหมืองเกลอืในเมืองวีลิซกา องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนให้เป็นหนึ่งใน
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกดว้ย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย 
 
 
 
 
15.00 น. 
 
18.20 น. 
 

จากนัน้น  าน  าท่านเดินทางกลบัเมืองคราคูฟ น าท่านชมป้อมปราการ Barbacan อายกุว่า 600 ปีชมจัตุรสัใจกลางเมือง ทีเต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และอาคารที่ส  าคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณนีย้ังเป็นที่ตั้งของโบสถเ์ซ็นตแ์มรี่ (Church of St. Mary)
โบสถช์ื่อดงัของคราคฟู สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14 โดดเด่นดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สงูถึง 81 เมตร ใหเ้วลา
ท่านไดอ้ิสระตามอธัยาศยัเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึ หรอื แฟชั่นจากหา้งสรรพสนิคา้ซูเคียนนีส(Sukiennice) ที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่ง
ของยโุรป  
น าเดินทางสูส่นามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 
ออกเดินทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินลฟุทฮ์นัซ่า เที่ยวบินที่ LH 1369 
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต่เดือน เม.ย.63 เดินทางถึงเวลา 18.55 น. และไปถึงแฟรงกเ์ฟิรต์เวลา 20.30 
น.*** 

20.00 น. เดินทางถงึสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  
22.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินลฟุทฮ์นัซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 
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วันที ่7 กรุงเทพฯ 
14.40 น. ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ  

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 

GERMANY AND POLAND 

เยอรมนี และ โปแลนด ์  7 DAYS 4 NIGHTS  
โดยสายการบินลุฟทฮ์ันซ่า (LH)  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันท่ี 24 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 20,975.- 3,900.- 
วันที ่7 – 13 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 25,655.- 5,900.- 
วันที ่7 – 13 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,265.- 5,900.- 
วันที ่20 – 26 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,265.- 5,900.- 
วันที ่3 – 9 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,265.- 5,900.- 
วันที ่18 – 24 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 24,265.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศเยอรมนี 
(ผู้ยืน่วซ่ีาต้องช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วซ่ีาในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท)  
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (12 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 EURO) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง



  13                        GERMANY AND POLAND เยอรมนี และ โปแลนด ์7 DAYS 4 NIGHTS BY LH                                  [GQ3FRA-LH002] 

 

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 



  14                        GERMANY AND POLAND เยอรมนี และ โปแลนด ์7 DAYS 4 NIGHTS BY LH                                  [GQ3FRA-LH002] 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 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 ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, 

ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษิทัให้ทราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าใน

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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…์…….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

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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