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GQ3MUC-BR003 

IN THE HEART OF BAVARIA AND PARIS 

เยอรมน ี– ฝรั่งเศส 
9 วัน 6 คืน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)  

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

3 – 11 มนีาคม 2566 93,900.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 15 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหวัหน้าทัวรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย 27 ยูโร/ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพ – สนามบินไทเป ✈ ✈ ✈  

2 
มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุส

เซ่น 
✈   HIRSCH 

3 
ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช 

พาร์เท่น เคียร์เช่น 
   MERCURE 

4 
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ – ทิทิ

เซ่ 
   MARITIM TITISEE 

5 ทิทิเซ่ – กอลมาร์ – ชิมไวน์แคว้นอัลซาส - ทรัวส ์    MERCURE TROYES CENTRE 

6 
ทรัวส์ – ปารีส – หอไอเฟล – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟา

แยตต์ 
   MERCURE LA DEFENSE 

7 
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้าแซน – 

OUTLET 
   MERCURE LA DEFENSE 

9 ปารีส – สนามบิน  ✈ ✈  

10 สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันทีห่นึง่ กรุงเทพ – สนามบินไทเป  

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 

อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 9 แถว T พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

17.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเท่ียวบินท่ี BR068 

21.45 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปล่ียนเคร่ือง 

23.40 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินมิวนิคด้วยเท่ียวบินท่ี BR071 

วันทีส่อง มิวนิค – BMW Welt – จัตุรสัมาเรยีนพลาสท์ – ฟสุเซ่น 

07.55 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะ

เปล่ียนเป็น 5 ช่ัวโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2566) ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง น าท่าน

เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวา

เรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหน่ึง

ในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระ

ปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมี

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงได้แก่ 

ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์  น าท่านเข้าสู่โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW 

Welt ท่ีจัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ต้ังอยู่ติดกับอาคารส านักงานใหญ่

ของ BMW ท่านจะได้ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI รวมท้ัง Rolls-

Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจัดแสดงอยู่ โดยพื้นท่ีใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพื้นท่ีต่างๆ

ในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์ , โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI 

Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากร้านค้าใน

โชว์รูม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
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บ่าย น าชมจัตุรัสมาเรยีนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจ

ของนครมิวนิค บริเวณน้ีเป็นท่ีต้ังของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ี

งดงามซ่ึงสร้างข้ึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร 

ซ่ึงจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเต้นร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 

น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย  จากน้ัน

เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาต้ังแต่คร้ังจักรวรรดิโรมัน เป็นท่ีต้ังปราสาทของ

กษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็น

เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตต้ังแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองน้ี

เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก HIRSCH หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่าม ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์

เชน่ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดน

ของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางข้ึนปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของ

ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิง

นิทราในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ

นิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคท่ี 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของ

ห้องต่างๆ ท่ีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซ่ึงเป็นนัก

ประพันธ์เพลงท่ีทรงโปรดปรานย่ิง *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  

ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอย

ชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บ่าย น าท่านเดินทางออกจากปราสาทนอยชวานสไตน์เพื่อต่อไปยังเมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น 

(Garmisch Partenkirchen) เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีติดกับพรหมแดน

ออสเตรีย 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก MERCURE หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ี ่ การม์ิช พารเ์ท่น เคยีรเ์ชน่ - ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ – ทิทิเซ่ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ สถานรีถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขา

ท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมัน ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพท่ีสวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความ

สูงระดับ 2,000เมตร น าท่านเปล่ียนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับความสูงสู่ระดับความสูง 

3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบน

ยอดเขาซุกสปิตเซ่ น้ันเป็นอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
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บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่(Titisee) เมืองริมทะเลสาปท่ีต้ังอยู่ในเขตป่าด า (Black 

Forest) ให้ท่านได้อิสระชมความงามของบ้านเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลังเป็น

ป่าสนอยู่บนภูเขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ สถานท่ีอันเป็นต้นก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู ให้ท่านได้มี

โอกาสชิมเค้กแบล็กฟอเรสอันข้ึนช่ือ ณ เมืองต้นต ารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือก

ซ้ือสินค้าท่ีระลึก 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก MARITIM TITISEE หรอืเทยีบเท่า 

 

 

วันทีห่้า ทิทิเซ่ – กอลมาร ์– ชมิไวน์แคว้นอัลซาส - ทรวัส์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่ง

แคว้นอาลซัส (Capitale des Vins d’Alsace) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คง

บรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าท่ีเรียงรายไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้า

สวยงาม โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและท่ีอยู่ อาศัยท่ีคงสภาพเหมือนเมือง

ในยุคกลางได้อย่างดีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ เมืองน้ีมีคลองตัดไปมา จนได้รับสมญานามว่า 

“Little Venice”  น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต์มารติ์น โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ี

สร้างข้ึนจากหินสีชมพูท้ังหลัง สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เมืองกอลมาร์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

*** พิเศษให้ท่านได้ล้ิมลองไวน์พื้นเมืองของแคว้นอัลซาส (Alsace Wine)อันเล่ืองช่ือ โดย

แคว้นอัลซาสน้ันเป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของฝร่ังเศส ซ่ึงโดดเด่นเร่ืองไวน์ขาวท่ีบมี

รสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนกับไวน์ฝร่ังเศสท่ัวไปเพราะได้อิทธิพลมาจากประเทศเยอรมนี

ด้วย**** 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทรวัส์ (Troyes) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอบในแคว้นช็อง

ปาญาร์แดนในประเทศฝร่ังเศส เมืองทรัวต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้าแซน ราว 150 กิโลเมตรทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของปารีส 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก MERCURE TROYES CENTRE หรอืเทยีบเท่า 

วันทีห่ก ทรวัส์ – ปารสี – หอไอเฟล – ห้างแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็น

หน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้าสมัยแห่งหน่ึงของโลกท่ีทรงด้วยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ี

ส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 

บ่าย น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de 

la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ

โยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากน้ันเข้า สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึง
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ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี

1805 โดยเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก

กับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 

ฟุต ซ่ึงสร้างข้ึนในปีค.ศ.1889 จากน้ันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักชอปปิงจาก

ท่ัวทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสท่ีแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ท่ีมี

สาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, 

นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 

 

 

 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก MERCURE LA DEFENSE หรอืเทยีบเท่า 

วันทีเ่จ็ด เขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายส์ – ล่องเรอืแม่น้าแซน – OUTLET 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เพื่ อน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์  

(Versaille  Palace) อันย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสร้างข้ึนตามพระราช

ประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน 

รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน  ซ่ึงเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของ

พระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอ

พอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมี ความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นห้องท่ีพระ

ยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 

14 แห่งฝร่ังเศส อีกท้ังยังเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจัดงานเล้ียงและ เต้นร าของพระนางมารี อัง
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ตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ,  ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม , 

ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ่  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 

บ่าย น าท่านล่องเรอืแม่น้าแซน ไปตามแม่น้าแซน ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น้านับว่าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ี

น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ

กว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีงามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง

เหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบ

พิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตร

ท่ีศูนย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย ให้เวลาท่านอิสระเพื่อช๊อปป้ิงท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินค้า

แบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Chloe, Coach, Dolce and Gabbana , Furla , Fred Perry 

,Balenciaga , Boss , Mido ,  Ralph Lauren , และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้า

ตามอัธยาศัย 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก MERCURE LA DEFENSE หรอืเทยีบเท่า 

วันทีแ่ปด ปารสี – สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

11.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเท่ียวบินท่ี BR088 

 

วันทีเ่ก้า เดินทางถึงสนามบนิไทเป รอเปลีย่นเครื่อง 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น.  ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเท่ียวบินท่ี BR067 

11.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

IN THE HEART OF BAVARIA AND PARIS 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

3 – 11 มนีาคม 2566 93,900.- 11,900.- 
 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 15 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทย 27 ยูโร/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
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ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

***ในกรณทีีต้่องการให้บรษัิทย่ืนวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
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ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่อีายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (15 ยูโร/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร/ต่อท่าน) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซีา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ 

 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารย่ืนวซี่าและการย่ืนวซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 
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2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 



GQ3MUC-BR003 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจอง

 ท่ีพัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบ่รษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดคืีน

เงินค่าบรกิารตามทีลู่กค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ โดยต้องมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 4.5 ก รณี

ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี ระบุ ไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว
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 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเก้น (เยอรมน)ี  

*** ยื่นวซี่าแสดงตนที่ศนูยย์ื่นวซีา่ VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวซี่านับจากวันย่ืนประมาณ 7-15 วัน  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวซี่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต  
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และระหว่างรอผลการอนุมัติวซี่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทั่วรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ทีท่่านทําการจอง
ทัวรเ์ข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะน้ันหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการ

ขอวีซ่าของท่านในครั้งนี*้* 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการย่ืนขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เรื่อย ๆ**                                                               

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ , ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือ

นักเรยีน นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบรษัิทให้ทราบทันท ีเพราะการ

ย่ืนขอวีซ่าจะมเีง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหน้า 90 % ของ

พื้นทีรู่ปถ่าย จ านวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

ห้ามสวมแว่นตา  คอนแทคเลนส์ หรอืเครื่องประดับ , เปิดผมให้เห็นหูท้ัง 2 

ข้าง, ห้ามตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรีอยแม็ก ถ่ายจากร้านถ่ายรูป

เท่าน้ัน  

 

3. หลักฐานการทํางาน  

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน    (ขอ

เป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น)  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี 

โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

- กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่เป็น

ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (สถานทูตไม่รับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่

เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) 

- กรณทีีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย 

- กรณทีีเ่ป็นเกษตรกร กรุณาแนบใบข้ึนทะเบียนเกษตรกรมาด้วย 

*** กรณลีูกค้าสัญชาติไทย ทีกํ่าลังศกึษาหรอืทํางานอยู่ต่างประเทศ  จะไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าท่ีไทยได้ 

ท่านจะต้องไปยื่นขอวีซ่าในประเทศท่ีท่านก าลังศึกษาหรือท างานอยู่ *** 

4. หลักฐานการเงิน ผู้สมัครท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป ต้องมีบัญชีส่วนตัวแนบด้วยทุกคน 

-กรณผีู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชอีอมทรพัย์ธรรมดาของธนาคาร

ท่ัวไป ย้อนหลัง 3 เดือน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่าน้ัน พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร ทาง

สถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ท่ีปร้ินเองจาก Internet (รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบัญชีโดยการ

ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 21 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) 

-กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน 

ท่ีออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 21 วันนับจากวันย่ืนวี

ซ่า (ของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย) และต้องมีหน้า Passport ของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย พร้อมหนังสือช้ีแจงออก

ค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ 

-กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่บรษัิทออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชี

ออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดท

ไม่เกิน 21 วันนับจากวันยื่นวีซ่า (ของบริษัทท่ีออกค่าใช้จ่าย) และต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน

(DBD) หรือส าเนาใบทะเบียนการค้า (พ.ค.0403) พร้อมหนังสือช้ีแจงออกค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ 

(Sponsor letter) 

**Bank Statement จะต้องสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทุกตัว และ

จะต้องมีแสดงท้ังหมดในทุก ๆ หน้า 

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวคร่ึงกระดาษ A4 ไม่

สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชฝีากประจํา, บัญชกีระแสรายวัน 
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บัญชสีหกรณ์ออมทรพัย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา และต้องถือเอกสารตัวจรงิไปวันย่ืนด้วย 

-ทะเบียนบ้าน 

-บัตรประชาชน 

-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) 

-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 

**กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชื่อรบัรองในแบบฟอรม์เกี่ยวกับการย่ืนขอวี

ซ่าของบุตร รบกวนเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยกันกับบุตรด้วยท้ังสองท่าน  

ไม่มยีกเว้นทุกกรณ ี(สําคัญมาก)** 
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7. หลักฐานการฉีดวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น ส าเนาวัคซีนพาสปอร์ต (เล่มสีเหลือง) หรือส าเนาใบรับรอง

การฉีดวัคซีนภาษาอังกฤษจากแอพพลิเคช่ัน หมอพร้อม 

เอกสารยื่นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุ

เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทั่วรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ทีท่่านทําการจอง
ทัวรเ์ข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะน้ันหากท่านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการ

ขอวีซ่าของท่านในครั้งนี*้* 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 

5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

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

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

11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................อีเมล....................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษัทท่ีท างาน ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถาบัน

ศึกษา 

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

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

รหัสไปรษณีย์...................................หมายเลขโทรศัพท์ท่ีท างาน....................................... 
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14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี.......................................ถึงวันท่ี....................................... 

 

15. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)............................................. 

 

**กรณลีูกค้าเคยมวีีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้

บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 



GQ3MUC-BR003 

 
 

 

 

                                                                 หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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