
 

 

  

   

 

 

 
 

แฟรงกเ์ฟิรต์ | โรเธนเบิรก์ | นเูรมเบิรก์ | แบมเบิรก์ | คารโ์ลวี วารี | ปราก | วรอตสวฟั | คารค์ฟู | พิพิธภณัฑค์่ายกกักนัเอาชวิ์ทช ์ 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์       

วนัที่ 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัรุสัโรเมอร ์– วซูบ์วรก์ – โรเธนเบิรก์ – นเูรมเบิรก์  
วนัที่ 3. นเูรมเบิรก์ – แบมเบิรก์ – คารโ์ลวี วารี – ปราก 

วนัที่ 4. ปราก – ชอ้ปป้ิง 
วนัที่ 5. ปราก – วรอตสวฟั – คราคฟู 
วนัที่ 6. คราคฟู – พิพิธภณัฑค่์ายกกักนัเอาชว์ิทช ์– คราคฟู – สนามบิน – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
วนัที่ 7. กรุงเทพฯ 

PRAGUE AND THE AUSCHWITZ CAMP 
เยอรมนี เชก โปแลนด ์7 วัน 4 คืน 

 
 

ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 

 

เดนิทาง เมษายน – มิถุนายน 63  

 

 

 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์       
20.00 น. 

 
23.00 น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G สายการ

บิน ลุฟทฮ์ันซ่า โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินลุฟทฮั์นซ่า เทีย่วบินที ่LH 773 

วันที่ 2 แฟรงกเ์ฟิรต์ - จัตุรัสโรเมอร ์– วูซบ์วรก์ – โรเธนเบริก์ – นูเรมเบริก์ 
เช้า 

06.00 น. 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส  าคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็น
ศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ที่ส  าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 น า
เที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตรุสัที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสัโรเมอร ์มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีหา้งสรรพสินคา้ที่ทันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้
แฟชั่นน า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองวูซบ์วร์ก (Würzburg) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณฟรงัโคเนียที่
ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรฐับาวาเรียในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขา รมิฝ่ังแม่น า้เมน (Main) 
เป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนีล้ว้นเป็นสไตลบ์าร็อค จึงได้รบั
สมญานามว่าเป็น Baroque City น าท่านชมสะพาน Alte Mainbrücke สะพานข้ามแม่น ้าเมน ที่มี
ประวัติศาสตรย์าวนานมากกว่า 1,300 ปี โดยสะพานนีถู้กประดบัตกแต่งด้วยรูปป้ันนักบุญขนาดใหญ่ 12 
องค์ เมื่อยืนอยู่บนสะพานจะสามารถเห็นบ้านโบราณเรียงรายสวยงาม มองเห็นปราสาท Festung 

Marienberg บนเนินเขา เป็นทัง้รูปป้ันนกับุญและบุคคลที่มีชื่อเสียง สะพานนีย้งัใชเ้ป็นตวัเชื่อมระหว่างเขต
เมืองเก่า  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg) หรือชื่อเต็มคือ โรเธนเบิร์ก ออบ แดร์ เทาเบอร ์

ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย  ที่ ยังคง
เอกลกัษณข์องกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองสใ์นรูปแบบเยอรมนัขนานแท ้ท าใหท้ี่นี่
กลายเป็นเมืองประวติัศาสตรอ์นัแสนโรแมนติกและสมบูรณม์ากที่สดุ เนื่องจากรอดพน้จากสงครามโลกมา
ได ้น าท่านชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิรก์ (Marktplazt) ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตล์
โกธิคเรอเนสซองค ์ใหเ้วลาลดัเลาะแนวก าแพงเมืองที่โอบลอ้มบา้นเรือนที่ก่อดว้ยอิฐสีสนัต่างๆ  แลว้จากนัน้
น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบา้นเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็น



 

เอกลกัษณ ์มีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานที่แห่ง
นีเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสมัพันธ์มิตรถล่ม
เสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้่วมมือกันบูรณะใหก้ลับมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียงของเดิมมาก
ที่สดุ น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถแ์ม่พระ (Frauenkirche) เป็นโบสถท์ี่สรา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใช้
เวลาในการก่อสรา้งยาวนานถึงสิบปี ที่นี่มีจุดเด่นที่ดึงดูดใหน้ักท่องเที่ยวมาเยือนกนัมากก็คือ บริเวณยอด
แหลมของโบสถท่ี์เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษก็คือ เมื่อเวลาเท่ียงตรงปุ๊ บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเตน้
ระบ าใหเ้ราชม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับน ้าพุเชินเนอร์บรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful 

Fountain สงู 19 เมตร สีทองอรา่ม ซึ่งประกอบไปดว้ยรูปป้ันของเจา้อิเล็คเตอร ์40 องค ์นกับญุ ชาวยิว และ
รูปประดบัอ่ืนๆ ถือไดว้่าเป็นน า้พุที่อลงัการมากที่สดุในเยอรมนี นกัท่องเที่ยวที่มานี่ส่วนใหญ่ก็จะมาขอพร
กัน วิธีการก็คือ ใหห้มุนแหวนทองตรงน า้พุเป็นจ านวน 3 รอบ โดยระหว่างที่หมุนแหวนก็ใหอ้ธิษฐานสิ่งที่
ตอ้งการไปดว้ย มีเวลาใหท้่านไดอิ้สระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่สวยงาม รวมทัง้เลือกซือ้ของที่ระลึก หรือ 
สินคา้แฟชั่นที่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั ARVENA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 นูเรมเบริก์ – แบมเบริก์ – คารโ์ลวี วารี – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองแบมเบิรก์ (Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบิรก์ สว่นที่เป็นเขตเมืองเก่าของเมือง



 

แบมเบิรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองใน
เยอรมนี ที่รอดพน้จากการที่ถูกบอมบใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตึกรามบา้นช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่า
จริง” มิไดส้รา้งหรือซ่อมแซมใหม่ใหดู้ “เหมือนเก่า” น าท่านชมภายนอกมหาวิหารแบมเบิรก์ หรือชื่อเป็น
ทางการว่า มหาวิหารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 

George’s) มีความส าคัญ เป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบม เบิร ์ก  สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง จากนั้นชมศาลา
กลางหลังเก่าของเมืองที่สรา้งครอ่มทบัแม่น า้เรกนิตซ ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ ใหญ่ที่สุดของ

สาธารณรฐัเช็ก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี 
วารี ปัจจุบนัเป็นที่นิยมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้ริการรกัษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ 
เชิญท่านทดลองด่ืมน า้แร่ ซึ่งตอ้งด่ืมกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือน
กาน า้ น าท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารกั หรือ เลือกซือ้สินค้าของที่ระลึก ได้เวลา
สมควร น าท่านเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของ
สาธารณรฐัเชโกสโลวาเกีย ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร 
ทีพั่ก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 4 ปราก – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) จากดา้นนอก ปราสาทแห่งนีส้รา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่
สมัยคริสต์ศตวรรษที่  9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบ
ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่ง
พระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริยส์  าคัญในอดีต เช่น 
พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรดิ์นานดท์ี่ 1 และ พระเจา้แมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็น แลว้ชมพระราชวังหลวง 
(Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในสว่นที่เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย 
แลเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจบุนัมีรา้นขายของที่ระลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินเล่นบนสะพานชาลส ์(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคที่

สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที่ 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านกับุญที่ตัง้อยู่สอง
ขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกา
ดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง  ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเล่น 
และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมย่านเมืองเก่า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 วันที ่5 ปราก – วรอตสวัฟ – คราคูฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ยวฒันธรรม
ของประวติัศาสตรใ์นเมืองนี ้เป็นดงัสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุน่ แต่ละวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั 
เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื ้นฐานทางประวัติศาสตร ์ชีวิตที่ เต็มด้วยวัฒนธรรมและ
การศึกษา น าท่านชมความงามของเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่น
สวยงาม วรอตสวฟัเรียกไดว้่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด ์และไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมืองที่
มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) ผ่านชมอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, 
ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจ าเมือง ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of 

Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจ าเมือง ซึ่งบุคคลากรชัน้น าของโลก ที่ไดร้บัรางวลัโนเบลถึง 
10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาไดเ้คยศึกษาอยู่ที่นี่ ในยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลยัแห่งนีเ้คยถูกใช้
เป็นสถานพยาบาล, โกดงั, และที่คมุขงัเชลย ในช่วงสมยัยคุสงครามกบัรสัเซีย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (Krakow) โดยเมืองคราคูฟนั้นเป็น บ้านเกิดองค์ สมเด็จพระ

สนัตะปาปา จอหน์ ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนดใ์นปีค.ศ. 1978 คราคฟูก็ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม มีอาคารบา้นเรือนที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุก
สมนัตัง้แต่ โรมาเนสก ์กอธิค เรอเนสซองส ์บารอ็ก รอ็คโคโค จนถึงนีโอคลาสสิก และอารต์นโูว 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก 

 
เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEDBANK หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  วันที ่6 
คราคูฟ – พพิิธภัณฑค์่ายกักกันเอาชว์ิทซ ์– คราคูฟ – สนามบนิ – 
แฟรงกเ์ฟิรต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑค์่ายกักกันเอาชว์ิทซ ์(Auschwitz Concentration Camps) เป็นค่ายกักกัน

และค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สดุในบรรดาค่ายกกักนัของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 พิพิธภณัฑค่์ายกกักัน
แห่งนีส้ะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมนัเขา้ยดึโปแลนดไ์ด้
ในปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รฐับาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็น
สถานที่คมุขงันกัโทษทางการเมือง จึงไดด้ดัแปลงตามความตอ้งการของนาซีและเริ่มตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็น
ตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกกักนั รวมทัง้ของจรงิที่มีการเก็บรกัษาภายในตึกต่างๆ ถึง 20 
อาคาร และท่านจะได้เห็นของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ ที่นี่  อาทิ กระเป๋าเดินทาง 
รองเทา้ แปรงสีฟัน หวี และเสน้ผมที่ว่ากนัว่ามี น า้หนกัรวมกว่า 7 ตนั และชมหอ้งอาบน า้ หอ้งที่พวกนาซีใช้
ส  าหรบัก าจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ กล่าวกันว่าสถานที่นีม้ีคนตาย กว่า 1.5 ลา้นคน โดนเกือบ
ทัง้หมดเป็นชาวยิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเมืองคราคูฟ น าท่านชมป้อมปราการ Barbacan อายุกว่า 600 ปีชมจตัรุสัใจ



 

 

ราคาแนะน าเพยีง  
PRAGUE AND THE AUSCHWITZ CAMP 

เยอรมนี เชก โปแลนด ์7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิลุฟทฮ์ันซ่า (LH) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

07 เม.ย. – 13 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 24,400.- 5,900.- 

07 พ.ค. – 13 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,030.- 5,900.- 

20 พ.ค. – 26 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,030.- 5,900.- 

03 มิ.ย. – 09 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,030.- 5,900.- 

18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,030.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

กลางเมือง ทีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และอาคารที่ส  าคญัทางประวติัศาสตร ์บริเวณนีย้งัเป็นที่ตัง้ของโบสถ์
เซนตแ์มร่ี (Church of St. Mary) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 14 โดดเด่นด้วย
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สงูถึง 81 เมตร ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระตามอธัยาศยัเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึก 
หรือ แฟชั่นจากห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส (Sukiennice) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้เวลาอัน
สมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
ซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.55 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินลุฟทฮ์ันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1369 
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
22.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินลุฟทฮ์ันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ  
14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 
 



 

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

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (15 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
 
 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน 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. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษิัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษิัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 



 
2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมีเง ื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการ

เพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เด ินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ       



 
(พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีาย1ุ6 ปีข ึน้ไปตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

(ผูป้กครองสามารถโอนเงนิใหค้รอบคลมุคา่ทวัรไ์ด)้ 

3.1.1ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยข์องธนาคารทัว่ไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ  

ธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 



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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 



 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเชก 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 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. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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



 
11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

.............................................. 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 



 
17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

                                                              .................................................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี                                                     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี     

   เงนิสด                                                                     เงนิสด    

   เช็คเดนิทาง                                                        ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้      

   บัตรเครดติ                                                        คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้  

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้                                     ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้     

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้                              อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ        

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 
 
 
 


