
 
 
 

MARKET TOUR CENTER PROMOTION 

ยุโรปตะวนัออก 7 วนั 
 

 

 

 

 

เชก-ออสเตรีย-เยอรมนั 

เดนิทางโดยสายการบินไทย    

ราคาสบายตัว 41,499 บาท 
วนัเดินทาง   17-23 พ.ย. / 24-30 พ.ย. / 1-7 ธ.ค. 60 

 

วนัศุกร์ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ 

21.45 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ประตู 2-3  

พบเจา้หนา้ท่ีจางทางบริษทั จะคอยอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ทุกท่าน 

วนัเสาร์ กรุงเทพฯ-มวินิค (เยอรมัน)-พวิเซน (เชก)-ปราก 

00.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG-924 (บริการอาหาร

รอบดึกและอาหารเช้าบนเคร่ือง) 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนั ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพิ

วเซน เมืองแห่งเบียร์ยีห่้อดงั PILSENER URQUELLของสาธารณรัฐเช็ค   



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค  น าท่าน

เดินเล่นถ่ายรูปและช่ืนชมบรรยากาศท่ีสวยงามของกรุงปราก บน

สะพานชาร์ลส ท่ีทอดขา้มแม่น ้าวลัตาวา และนบัวา่เป็น 1 ในแลนด์

มาร์คหรือสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของปราก จากนั้นน าท่านเดินสู่จตุรัส

เมืองเก่า หรือ OLD TOWN SQUARE ท่ีตั้งของหอนาฬิกาดารา

ศาสตร์ท่ีทุกๆหน่ึงชัว่โมง จะมีนกัท่องเท่ียวมายนืรอชมหนา้ต่างท่ีเปิดออกมาแลว้ท่านจะไดเ้ห็นเหล่านกับุญทั้ง 12 

พระองค ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม DUO PRAGUE หรือเทียบเท่า 

วนัอาทติย์ ปราสาทปราก-เชสกี ้ครุมลอฟ-ลนิซ์ (ออสเตรีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ึนชมววิสวยบนเนินเขา และเดินชมบริเวณรอบนอกของ ปราสาทแห่ง

กรุงปราก ชมบริเวณจตุรัสดา้นหนา้ของมหาวหิารเซนตว์ตุิสท่ีสวยงามดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค ผา่นบริเวณระเบียงดา้นในของปราสาทท่ีปัจจุบนั เป็นท่ีท า

การของคณะรัฐบาลและท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค น าท่านออก

เดินสู่ เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัสองของประเทศ ตวั

เมืองตั้งอยูบ่นคุง้แม่น ้าวลัตาวา่ อนัเป็นปรากฏการธรรมชาติท่ีใชป้กป้องเมือง ท่ีเป็นเมืองโบราณในยคุกลาง 

บา้นเรือนแต่ละหลงัตกแต่งอยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีสีสันสวยงามเหมือนสีลูกกวาด นอกจากน้ี เมืองเชสก้ี 

คลุมลอฟยงัไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก ปราสาทครุมลอฟ ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 ส่ิง

ท่ีท าใหป้ราสาทโดนเด่นคือหอคอยทรงกลมท่ีสร้างข้ึนจากหินอ่อนสี

ชมพู มองเห็นไดจ้ากทัว่เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลนิซ์ อีก

หน่ึงเมืองใหญ่ของออสเตรีย ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าดานูบ  

  ค ่า  ไม่มีบริการอาหารค ่า ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมเมือง 

น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม STEINGENBERGER หรือเทยีบเท่า 

วนัจันทร์ ลนิซ์-ฮัลสตัดด์-ฟุสเซ่น (เยอรมนั) -เคมป์เต้น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัดด์ เมืองริมทะเลสาบฮลัสตดัด ์ท่ี

สวยงามและไดรั้บการบนัทึกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น 1 ใน

เมืองมรดกโลก น าท่านเดินเล่นถ่ายรูปไปตามถนนเลียบทะเลสาบ

สู่จุดชมววิท่ีสวยงาม และมีความเป็นหมู่บา้นชนบทเล็กๆ ท่ีมี

อากาศแสนบริสุทธ์ิ เลือถ่ายววิสวยๆ ของตวัเมืองท่ีถูกโอบลม้ไป

ดว้ยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านออกเดินขา้มประเทศสู่ เมืองฟุสเซ่น(Fussen) ซ่ึงอยูท่างใตสุ้ดของเยอรมนี และเป็นเมืองสุดทา้ยบนเส้นทาง

ถนนสายโรแมนติก ติดกบัพรมแดนประเทศออสเตรีย ฟุสเซนเป็นเมืองเก่ามาแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตั้งของ

เขตปราสาทกษตัริยบ์าวาเรีย ท่ีช่ือวา่ ชวานเกา(Schwangau) อนัหมายถึง "ดินแดนแห่งหงส์"  แวดลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบใหญ่นอ้ยสวยงามร่มร่ืน น าท่านเดินชมเมืองฟุสเซ่น ซ่ึงสเน่ห์ของเมืองน้ีคืออาคารหลายๆหลงัจะทาสี

หวานๆ หลากสีสัน เหมือนกบัสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง  

  ค ่า  ไม่มีบริการอาหารค ่า ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมเมือง 

น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MY PARK HOTEL KEMPTEN หรือเทยีบเท่า 

วนัองัคาร เคมป์เต้น-ปราสาทนอยชวานไตน์-มวินิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนั่งรถบสัท้องถ่ินข้ึนชมและเข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ท่ี

สร้างข้ึน เม่ือปี ค.ศ. 1869 ตามค าสั่งของพระเจา้ลุควคิท่ี 2 กษตัริยห์นุ่มแห่งแควน้

บาวาเรีย ผูมี้พระสมัณญานามว่า ราชันหงส์ขาว (Swan King) รูปแบบของ

ปราสาทออกแบบเป็นปราสาทในเทพนิยาย สร้างอยา่งสวยงามอยา่งวิจิตรพิศดาร 

และวอล์ท ดีสนีย ์ไดน้ าเอาปราสาทน้ีเป็นตน้แบบของปราสาทเร่ืองเจา้หญิงนิทรา 

ณ ดีสนียแ์ลนด์ทุกแห่งทัว่โลก น าท่านชมสะพานแมร่ี จากสะพานน้ี ท่านจะเห็น

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตระหง่านอยูใ่นความเลือนลางของหมอก กลางหุบเขาแห่งความฝัน งดงามเกินกวา่จะพบ

เห็นไดใ้นท่ีอ่ืนใด จากนั้นน าท่านเดินลงจากปราสาท  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูขาหมูเยอรมัน รสชาติต้นต ารับ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย ชมเมืองท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ 

อยา่งสวยงามคลาสสิคหรือทนัสมยั ถ่ายรูปกบั จัตุรัสมาเรียน(Marien Platz) ศูนยร์วมกิจกรรมนานาชนิดของชาว

มิวนิค ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมิวนิค ท่ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมีหอระฆงัอนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูต่วั

หอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ถ่ายรูปกบั มหาวหิารฟราวเอนเคียเช่อ หรือมหาวหิารพระแม่แห่งมิวนิค ท่ีมี



เอกลกัษณ์เป็นโดมทรงหวัหอมสองยอด และผา่นชมยา่นส าคญัๆบน

ถนนแมกซิมิเล่ียน สตราเซ่ ท่ีตั้งของโอเปร่าเฮา้ส์ พระราชวงัเรสซิเดน้ท ์

ร้านคา้แบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของยโุรป อาทิ หลุยส์วติตอง กุชช่ี 

ปราดา เนสเปรสโซ่ นาฬิกาสวสิ ซุปเปอร์มาร์เกต ฯลฯ 

ค ่า  ไม่มีบริการอาหารค ่า ให้ท่านมีเวลาช้อปป้ิงอย่างเต็มที่ 

น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม TRYP BY WYNDHAM MUNICH หรือเทียบเท่า 

( คณะวนัที ่15-21 ก.ย. พกัโรงแรม Tryp by Wyndham Rosenheim หรือเทียบเท่า ) 

วนัพธุ สนามบินมวินิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี - เช็คบตัรโดยสาร ตรวจหนงัสือเดินทาง
เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

14.25 น. ออกเดินทางสู่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-925  บินตรงสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารกลางวนัและอาหารเชา้

บนเคร่ือง) 

วนัพฤหัสฯ  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมฯิ 
06.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมีผลกบัการ

เดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการเดนิทาง 

พกัห้องคู่ท่านละ  41,499 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  7,000  บาท 
          ***  อตัราค่าบริการ ส าหรับจ านวนผู้เดินทางข้ันต ่า 30 ท่าน *** 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิม่ ในกรณีทีส่ถานฑูตปรับอตัรา *** 

*** รายการทวัร์นีไ้ม่เหมาะส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีและผู้สูงอายุทีต้่องน่ังรถเข็น *** 
***  โรงแรมในยุโรปทีบ่ริษัทจอง ไม่มีห้องสามเตียง *** 

 



 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 
1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
**หากตอ้งการใหท้างเรายืน่วซ่ีาให ้รบกวนเก็บค่าวซ่ีาท่านละ 3,000.- พร้อมค่ามดัจ า**( อตัรา ณ วนัที ่31 ก.ค.60) 
2. หากมีการยกเลิกการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า เน่ืองจากเป็น

ทวัร์ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้  (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ใหก้บัสายการ
บินเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีา ล่วงหนา้ 
1 เดือน  คร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่วซ่ีาและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและค่าภาษีน ้ามนั
ท่ีปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานฑูตมีคิวใหย้ืน่ และตอ้งช าระค่าวซ่ีา
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ  
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทั
ฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
โดยสารและท าการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 

 
อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ-มิวนิค // มิวนิค-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 



  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่เกิน 75 ปี กรม
ธรรมพ ์500,000   บาท 

 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 31 
ก.ค.60 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 

 

อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัสุขภาพ และทรัพยสิ์นสูญหาย 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเยอรมัน ประมาณ 3,000 บาท ( อตัรา ณ วนัที ่31 ก.ค.60 ช าระพร้อมมัดจ า ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์และคนขับรถ ท่านละ 1,400 บาท (ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ) 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์   ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน
และมีเหตุท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจ
คนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ี  พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกั 
2. หอ้งพกัส าหรับคณะท่ีมาดว้ยกนั อาจจะไม่ติดกนั และโรงแรมจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ท่านทีพ่กัคนเดียว จะต้องช าระ

ค่าพกัเดี่ยวเพิม่ 7,000 บาท  
3. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
4. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
5. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่ 

1. สถานทตูเยอรมันไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซีา่ 
2. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ย

ตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

3. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละ
ถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูง่ายขึน้ 

 
1. เอกสารสว่นตวั 

 
*หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (มหีนา้วา่งทีย่งัไมป่ระทบัตรา 2 หนา้ข ึน้ไป)  
 

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้  

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 
* รปูถา่ยสขีนาด 3.5 ซม.X 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้วัดจากศรษีะจรดคาง 4 ซม. เนน้ใบหนา้จ านวน 2 รปู 
และฉากหลังตอ้งเป็น สขีาวเทา่นัน้ อายกุารใชง้านไมเ่กนิ 6 เดอืน  (ไมส่วมเครือ่งประดบัและไมส่วม
แวน่ตาทกุชนดิ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
* ส าเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 

หลกัฐานการยืน่วีซ่าเยอรมนั 

***ย่ืนวซ่ีาเดีย่วเยอรมนั ทุกท่านต้องแสดงตวัที่สถานทูต*** 

ใช้เวลาพจิารณาอนุมัตวิซ่ีา 7 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



(เบอรม์อืถอื) 
* ส าเนาสตูบิัตร (ในกรณีทีอ่ายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
* ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
* ส าเนาบัตรขา้ราชการ 

 
2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“ TO WHOM IT MAY CONCERN “  

     แทนการใชช้ือ่ของแตล่ะสถานทตู) 
 
* พนกังานบรษิทั        : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานทีท่ างาน (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ)  

ระบตุ าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวนัเริม่ท างาน  
* ขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักัด (เป็นภาษาองักฤษตวั

จรงิ) ระบตุ าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวนัเริม่ท างาน 
* กรณีเกษยีณอาย ุ  : ใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ  
* เจา้ของบรษิทั  : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิท , หนังสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น (คดั 

ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 
* เจา้ของรา้นคา้  : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
* ประกอบอาชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบรุายไดต้อ่

เดอืน พรอ้มหลักฐานแสดงอาชพีตัวเอง เชน่ ภาพถา่ย,สญัญาเชา่,ใบเสร็จ
แสดงการซือ้ขาย,เอกสารการเสยีภาษี 

* นกัเรยีน/นกัศกึษา  : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบชุัน้
เรยีน  

 
หมายเหต ุ(เอกสารตอ้งออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

 
3.หลกัฐานการเงนิ 

- กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง : ใชบ้ญัชสีว่นตวัถา่ยส าเนาสมดุเงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งเป็น
บญัชเีงนิฝากแบบ ออมทรพัย ์หรอืบญัชฝีากประจ าเทา่น ัน้  กรณุาปรับยอดสมดุเงนิฝากใหเ้ป็นเดอืน
ปัจจบุันนับตัง้แตเ่ดอืนทีม่กีารเรยีกเก็บเอกสาร บัญชจีะตอ้งม ี100,000 บาท ขึน้ไปพรอ้มหนา้บัญชหีนา้
แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญช ี(หากมกีารตอ่เลม่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญชขีองเลม่ทีต่อ่พรอ้มกับ
ตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจบุัน) 
 
- กรณีการเงนิสว่นตวัมตีวัเลขเงนิฝากนอ้ยหรอืมผีูร้บัรองคา่ใชจ้า่ยให ้: สามารถใชบ้ญัชเีงนิฝาก
ของบดิามารดา หรอื พีน่อ้ง และคูส่มรส ตอ้งมเีอกสาร 3 อยา่งดงันี ้
1. ส าเนาสมดุบัญชขีองผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยยอ้นหลัง 6 เดอืนอัพเดตเป็นปัจจบุนั  
2. หนังสอืรับรองจากธนาคาร (ฉบบัจรงิเป็นภาษาองักฤษ) ระบชุือ่เจา้ของบัญชพีรอ้มชือ่ผูถ้กูรับรอง
คา่ใชจ้า่ยในจดหมาย 
3. หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยระบคุวามสมัพันธ ์

 
หมายเหต ุ **สถานทตูไมร่บัพจิารณาสมดุเงนิฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทกุกรณี** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

* เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกับทา่นใดทา่นหนึง่ 
จะตอ้งท า หนงัสอืใหค้วามยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านง
ในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมี
นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

*กรณบีตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการ
ปกครองบตุร และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีง
ผูเ้ดยีว” 
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