ข้อมูลสำหรับคณะผู้แทนไทยในกำรเดินทำงเพื่อขึ้นเครื่องบิน/เปลี่ยนเครื่อง ณ ท่ำอำกำศยำนนครแฟรงก์เฟิร์ต
1. ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสำรที่เดินทำงไปยังท่ำอำกำศยำนนครแฟรงก์เฟิร์ต
1.1 ผู้โดยสำรที่จะเดินทำงไปยังท่ำอำกำศยำนนครแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อขึ้นเครื่องบินหรือเปลี่ยนเครื่อง (transit)
จะต้องผ่ำนกำรตรวจค้นร่ำงกำยและสัมภำระ (Security Check) ของท่ำอำกำศยำน ซึ่งมีขั้นตอนที่ละเอียดและเข้มงวด
และในบำงครั้งจะมีผู้โดยสำรต่อแถวรอกำรตรวจเป็นจำนวนมำก ดังนั้น เพื่อให้กระบวนกำรเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและ
รวดเร็ว ผู้โดยสำรควรเตรียมตัวโดยกำรนำโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สำรองไฟ (power bank) คอมพิวเตอร์แบบพกพำ
และของเหลวทุกชนิด ซึ่งรวมถึงหลอดยำสีฟัน ครีม และโลชั่นต่ำง ๆ แยกออกใส่รวมในถุง zip lock และนำออกมำจำก
กระเป๋ำวำงลงในถำด ณ บริเวณที่มีกำรตรวจสัมภำระ มิฉะนั้น เจ้ำหน้ำที่จะเรียกผู้โดยสำรเพื่อขอตรวจค้นสัมภำระ
ซึ่งจะใช้เวลำเป็นอย่ำงมำก
1.2 โดยที่ท่ำอำกำศยำนนครแฟรงก์เฟิร์ตมีพื้นที่ขนำดใหญ่ มีอำคำรผู้โดยสำร 2 อำคำร (อำคำร 1 และ
อำคำร 2) และภำยในอำคำร 1 ยังแบ่งเป็นอำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศย่อย ๆ อีก อำทิ
A B C และ Z ซึง่ จำเป็นที่จะต้องเดินเพื่อเปลี่ยนเครื่องเป็นระยะทำงไกล ดังนั้น เมื่อรวมกับระยะเวลำของขั้นตอน
กำรตรวจค้นร่ำงกำยและสัมภำระของท่ำอำกำศยำน ผู้โดยสำรจึงควรเผื่อเวลำในกำรเปลี่ยนเครื่องอย่ำงน้อย 2
ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกำรขึ้นเครื่องบินเที่ยวต่อไปไม่ทันเนื่องจำกเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด เช่น เครื่องบินที่โดยสำร
เดินทำงถึงล่ำช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด
2. กำรผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกร
2.1 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทำงทูต/รำชกำรไทย แม้จะได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำสำหรับเดินทำงเข้ำ
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี หรือประเทศอื่นในกลุ่ม Schengen ที่มคี วำมตกลงกับประเทศไทย แต่ไม่สำมำรถ
พำนักเกินกว่ำ 90 วัน ภำยในช่วงระยะเวลำ 180 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทำงเข้ำไปยังประเทศในกลุ่ม Schengen
ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเดินทำงเข้ำ-ออกกี่ครั้งก็ตำม
2.2 หำกผู้โดยสำรนำเงินสดเข้ำมำในสหภำพยุโรปเกิน 10,000 ยูโรต่อรำยจะต้องสำแดง ณ ด่ำนศุลกำกร
มิฉะนั้น เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรมีสิทธิยึดเงินจำนวนร้อยละ 20 และดำเนินคดี
3. กำรใช้ห้องรับรองของสำยกำรบิน
ผู้โดยสำรสำยกำรบินพำณิชย์ ที่เดินทำงชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผู้มีบัตรแพลตินัมหรือบัตรทองของสำยกำรบินไทย
หรือสำยกำรบินในเครือ Star Alliance เดินทำงผ่ำนท่ำอำกำศยำนนครแฟรงก์เฟิร์ตไปยังที่หมำยอื่น สำมำรถใช้
ห้องรับรองพิเศษของสำยกำรบิน ณ อำคำรผู้โดยสำร 1 และ 2 โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 ผู้โดยสำรสำยกำรบิน Lufthansa ชั้นหนึ่ง สำมำรถใช้บริกำร First Class โดยสำมำรถนำผู้โดยสำรอื่น
ติดตำมเข้ำได้ 1 คน
3.2 ผู้โดยสำยที่เดินทำงชั้นหนึ่งสำยกำรบินอื่น หรือผู้โดยสำรที่มีบัตรแพลตินัมหรือบัตรทองของ
สำยกำรบินไทยหรือสำยกำรบินในเครือ Star Alliance สำมำรถใช้บริกำร Senator Lounge ทั้งนี้ ในกรณีของ
ผู้โดยสำรที่มีบัตรแพลตินัมหรือบัตรทองสำมำรถนำผู้โดยสำรอื่นติดตำม เข้ำได้ 1 คน
3.3 ผู้โดยสำรชั้นธุรกิจ สำมำรถใช้บริกำร Business Lounge

-24. กำรใช้บริกำรของฝ่ำยบริกำรบุคคลสำคัญของกำรท่ำอำกำศยำนนครแฟรงก์เฟิร์ต (VIP Service)
เป็นกำรให้บริกำรในเชิงธุรกิจของท่ำอำกำศยำนและคณะกงสุลไม่ได้รับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดใด ๆ โดยมี
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มร้อยละ 19) ดังนี้
4.1 ค่ำบริกำร
4.1.1 ผู้โดยสำรเดินทำงเข้ำหรือเดินทำงออกเมือง (Arrival / Departure)
- บุคคลแรก 330 ยูโร
- บุคคลในคณะลำดับที่ 2 เป็นต้นไป คนละ 180 ยูโร
4.1.2 ผู้โดยสำรเปลี่ยนเครื่อง (Transit)
- บุคคลแรก 340 ยูโร
- บุคคลในคณะลำดับที่ 2 เป็นต้นไป คนละ 260 ยูโร
4.2 บริกำรที่ได้รับ
ผู้ใช้บริกำรของ VIP Service จะได้รับบริกำรต่ำง ๆ ดังนี้
4.2.1 บริกำรต้อนรับที่ประตูทำงออกเครื่องบินและรถลิมูซีนพร้อมคนขับนำผู้โดยสำรเดินทำง
ไปยังอำคำรรับรองพิเศษหรือจำกอำคำรรับรองพิเศษไปยังเครื่องบิน (กรณีที่ผู้โดยสำรมำเป็นกลุ่มจะให้บริกำรรถบัส)
4.2.2 กำรตรวจร่ำงกำยและสัมภำระ กำรตรวจลงตรำเข้ำเมืองและออกนอกเมือง ณ อำคำรรับรอง
พิเศษแยกจำกผู้โดยสำรอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว
4.2.3 ใช้บริกำร Club Lounge ภำยในอำคำรรับรองพิเศษร่วมกับผู้ใช้บริกำร VIP Service อื่น ๆ
ซึ่งจะมีบริกำรต่ำง ๆ อำทิ อำหำร เครื่องดื่ม อินเตอร์เน็ต และห้องอำบน้ำ
4.2.4 บริกำร Check-in กับสำยกำรบิน (สำหรับผู้โดยสำรขำออก) และบริกำรด้ำนสัมภำระ
(กำรมอบหรือรับสัมภำระกับสำยกำรบิน)
4.3 บริกำรอื่น ๆ
ผู้ใช้บริกำรของ VIP Service สำมำรถขอรับบริกำรอื่น ๆ โดยมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ดังนี้
4.3.1 บริกำรห้องส่วนตัว
- ห้อง Royal Suite 500 - 600 ยูโร
- ห้อง President Suite 250 ยูโร
- ห้อง Conference Lounge สำหรับคณะที่เดินทำงมำเป็นกลุ่มไม่เกิน 30 คน 250 ยูโร
- ห้อง Petite Suite (ห้องส่วนตัวขนำดเล็ก) 100 ยูโร
4.3.2 หำกผู้โดยสำรที่มำเป็นกลุ่มประสงค์ให้หัวหน้ำคณะนั่งรถลิมูซีนแยกจำกคณะที่โดยสำรรถบัส
สำมำรถขอรับบริกำรรถ Presidential Limousine พร้อมคนขับในรำคำ 100 ยูโร
4.3.3 บริกำรรับรองกำรขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (value added tax refund) ณ อำคำรรับรองพิเศษ
หมำยเหตุ
- กำรชำระเงินค่ำบริกำรทำได้โดยบัตรเครดิตเท่ำนั้น
- ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่สถำนกงสุลใหญ่ ฯ ที่เข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกบุคคลสำคัญ
ในห้องรับรองพิเศษ จะต้องเสียค่ำดำเนินกำรคนละ 60 ยูโร
****************************
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