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HILIGHT 

มิวนิค | ยอดเขาซุกสปิตเซ่ | ปราสาทนอยชวานสไตน|์ กอลมาร ์
|ปารีส |ป่าด า | พระราชวังแวรซ์ายน|์ชิมไวนพ์ืน้เมืองแคว้นอัลซาส| 

 
  
 
 

 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 
 
 

วนัที ่16-24 ธนัวำคม 65 86,900.- 

วนัที ่ 21-29 ธนัวำคม 65 86,900.- 

วนัที ่ 28 ธนัวำคม 65 – 5 มกรำคม 66 (ปีใหม)่ 89,900.- 

 
 
 
 

IN THE HEART OF BAVARIA AND PARIS 
เยอรมนี – ฝร่ังเศส  

9 วัน 6 คืน 
เดินทาง ธันวาคม 2565 

ราคาแนะน าเพยีง  86,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพ – สนามบินไทเป 
14.00น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน อี.วี.เอ.แอร ์ประต ู9 แถว T พบ

เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปล่ียนเครื่อง 
23.40 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินมิวนิคดว้ยเที่ยวบินที่ BR071 

วันที ่2 มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท ์– ฟุสเซ่น 
07.55 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 

2566) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็น
เมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรลิ์นและฮมับรูก์) และเป็นหน่ึงในเมือง
มั่งคั่งที่สดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนที่จะ
ผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหาร
อนัเล่ืองชื่อ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร ์ น าท่านเขา้สู่โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จดั
แสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กวา่ 25,000 ตรม. ตัง้อยู่ติดกบัอาคารส านกังานใหญ่ของ BMW ท่านจะไดช้มรถยนตใ์นเครอื
ของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนตแ์ทบทุกรุ่นจดัแสดงอยู่ โดยพืน้ที่ใน BMW Welt จะถูก
แบ่งออกเป็นพืน้ที่ต่างๆในการจดัแสดงรถยนต ์BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย ,์ โซนมอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน MINI Exhibition, 
โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยงัสามารถเลือกซือ้ของที่ระลกึจากรา้นคา้ในโชวรู์ม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจดุเริ่มตน้ของประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค บรเิวณนีเ้ป็นท่ีตัง้

ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 
42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 
น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศยั  จากนัน้เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) 
เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตริยบ์าวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความ
งดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนี ้
เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั HIRSCH หรือเทยีบเท่า 

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวั
น 

เย็น โรงแรม 

วันที ่1. กรุงเทพ – สนามบินไทเป ✈ ✈ ✈  

วันที ่2. มิวนิค – BMW Welt – จตัรุสัมาเรียนพลาสท ์– ฟสุเซ่น ✈   HIRSCH 

วันที ่3. ฟสุเซ่น – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ิช พารเ์ท่น 
เคียรเ์ช่น  

   MERCURE 

วันที ่4. การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น - ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ – ทิทิเซ่    MARITIM TITISEE 

วันที ่5. ทิทิเซ่ – กอลมาร ์– ชิมไวนแ์ควน้อลัซาส - ทรวัส ์    MERCURE TROYES CENTRE 

วันที ่6. ทรวัส ์– ปารีส – หอไอเฟล – หา้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์    MERCURE LA DEFENSE 

วันที ่7. เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์– ล่องเรอืแม่น า้แซน – ย่านมงมารต์    MERCURE LA DEFENSE 

วันที ่8. ปารีส – สนามบิน  ✈ ✈  

วันที ่9. สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันที ่3 ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพื่อเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น า
ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทใน
เทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคที่ 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดร้บัการตกแต่ง
อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเขา้
ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับ
ปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านเดินทางออกจากปราสาทนอยชวานสไตนเ์พื่อต่อไปยงัเมืองการม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) 

เมืองเล็กๆทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนตีิดกบัพรหมแดนออสเตรีย 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น - ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ – ททิเิซ่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนั ให้

ท่านชื่นชมทศันียภาพที่สวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถึงลานหิมะบนความสงูระดบั 2,000เมตร น าท่านเปล่ียนเป็นกระเชา้เคเบลิ
คารเ์พื่อไต่ระดบัความสงูสู่ระดบัความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ 
และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองททิเิซ่(Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความ

งามของบา้นเรือน ชมทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานที่อนัเป็นตน้
ก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู ใหท่้านไดม้ีโอกาสชิมเคก้แบล็กฟอเรสอันขึน้ชื่อ ณ เมืองตน้ต ารบัตามอัธยาศยั และเพลิดเพลินกับการ
เลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั MARITIM TITISEE หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 ททิเิซ่ – กอลมาร ์– ชิมไวนแ์คว้นอัลซาส - ทรัวส ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงของไวนแ์ห่งแควน้อาลซสั (Capitale des Vins 

d’Alsace) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรกัษ์เมืองใหค้งบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าที่เรียงรายไป
ดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์คริสตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที่อยู่ อาศยัที่คงสภาพเหมือนเมืองใน
ยุคกลางไดอ้ย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีม้ีคลองตดัไปมา จนไดร้บัสมญานามว่า “Little Venice”  น าท่านถ่ายรูปกับ 
มหาวิหารเซ็นตม์ารต์ิน โบสถค์าทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้จากหินสีชมพูทัง้หลงั สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 
ถือเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สดุของเมืองกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่สวยงามโอ่อ่า  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

*** พิเศษให้ท่านได้ลิม้ลองไวนพ์ืน้เมืองของแคว้นอัลซาส (Alsace Wine)อันเลื่องชื่อ โดยแคว้นอัลซาสน้ันเป็นแหลง่
ผลิตไวนท์ีส่ าคัญแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส ซ่ึงโดดเด่นเร่ืองไวนข์าวทีบ่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนกับไวนฝ์ร่ังเศสทั่วไป
เพราะได้อิทธิพลมาจากประเทศเยอรมนีด้วย****  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองทรัวส ์(Troyes) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอบในแควน้ช็องปาญารแ์ดนในประเทศฝรั่งเศส 
เมืองทรวัตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้แซน ราว 150 กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงใตข้องปารีส  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พัก MERCURE TROYES CENTRE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 ทรัวส ์– ปารีส – หอไอเฟล – ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 

ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้สมยั
แห่งหนึ่งของโลกที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหน่ึงของโลก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจา้
หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส จากนัน้เขา้ สู่ถนนสายโรแมน
ติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน , น าชมและถ่ายรูปคู่กับ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี1805 โดย
เริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี่
โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 จากนัน้พาท่านสมัผสักับบรรยากาศที่
เต็มไปดว้ยนักชอปปิงจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries 

Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดย
มีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พัก MERCURE LA DEFENSE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 เข้าชมพระราชวังแวรซ์ายส ์– ล่องเรือแม่น ้าแซน – ย่านมงมารต์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille  Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกด์

ทอ้งถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน  ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น 
โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ
พระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและ เตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของ
พระเจา้หลยุสท์ี่ 16,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย น าท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ไปตามแม่น า้แซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค
ของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น า้นบัว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอ
ดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ย
หอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษก
สมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต ์และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย  
จากนั้นเดินเที่ยวย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกล่ินอายของ
วันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บันไดของวิหารสเกรเกอร์  (Basilica of 

Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสญัญาลกัษณอ์นัโดดเด่นของปารีส แลว้เชิญส ารวจรา้นกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินท่ีวาดรูปอยู่
ใกล้ๆ  

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้) 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พัก MERCURE LA DEFENSE หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่8  ปารีส – สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
11.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR088 

วันที ่9 สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลี่ยนเครื่อง 
08.50 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบินที่ BR067 
11.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
  

IN THE HEART OF BAVARIA AND PARIS 
เยอรมนี – ฝร่ังเศส  

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

16-24 ธนัวำคม 65 86,900.- 10,900.- 

21-29 ธนัวำคม 65 86,900.- 10,900.- 

28 ธนัวำคม 65 – 5 มกรำคม 66 (ปีใหม)่ 89,900.- 12,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผูม้ีสญัชาติไทย 

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซนีพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิด-19  

เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เงื่อนไขวคัซีน การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเขา้ท่องเที่ยว  
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แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 2 โดส 

(โดยไดร้บัวคัซีนไม่เกิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วนันบัจากวนั
  จอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนั รวมค่าบรกิารยื่นวีซ่า (6,900.-บาท)  
6. ค่าทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (15 ยโูร/ต่อท่าน)  
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร/ต่อท่าน) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได  ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร ์
     หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า /   
     ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก 
     เดินทางไม่ครบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  
      บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั  
      และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนั  

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำ

กำรจองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ 

อำจจะมผีลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 
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**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนำ้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถำ่ย จ านวน 2 ใบ พืน้หลังสขีาว ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  

หำ้มสวมแวน่ตำ  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหู

ท ัง้ 2 ขำ้ง, หำ้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก ถ่ายจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้  

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจำ้ของกจิกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอำยจุำกงำนรำชกำร กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

สดัสว่นใบหนำ้ 90% 
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- กรณีทีเ่ป็นเกษตรกร กรณุาแนบใบขึน้ทะเบยีนเกษตรกรมาดว้ย 

*** กรณีลกูคำ้สญัชำตไิทย ทีก่ ำลงัศกึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ  จะไมส่ามารถยืน่ขอวี

ซา่ทีไ่ทยได ้ทา่นจะตอ้งไปยืน่ขอวซีา่ในประเทศทีท่า่นก าลังศกึษาหรอืท างานอยู ่*** 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

-กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่น ัน้ พรอ้มกบัมตีรำประทบัจำก

ธนำคำร ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการ

เดนิบัญชโีดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน

นับจากวันยืน่วซีา่) 

-กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับ

จากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้ม

หนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพันธ ์

-กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัว

จรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจาก

ธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของบรษัิททีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรอง

ทางการเงนิ (Bank certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

**Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ, บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
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-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

-หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิำและมำรดำจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์เกีย่วกบั

กำรยืน่ขอวซีำ่ของบตุร รบกวนเดนิทำงมำยืน่วซีำ่ดว้ยกนักบับตุรดว้ยท ัง้สองทำ่น  

ไมม่ยีกเวน้ทกุกรณี (ส ำคญัมำก)** 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำ

กำรจองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ 

อำจจะมผีลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

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. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................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..................................................... 
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12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

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

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

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

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 



 
 

GQ3MUC-BR003  16 | P a g e  
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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