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 ไฮไลทเ์ยอรมน ี 
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ําคัญของเยอรมนี 

• เขา้ชมปราสาท อันโดดเดน่เป็นสง่าทีไ่ฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) 

• นําทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญข่อง มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

• เที่ยวเมอืงคสัเซลิ (KASSEL) อดตีเมืองศนูยก์ลางในการผลติอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที ่2 

• นําทา่นชมอนุสรณ์สถานกําแพงเบอรล์นิ (The Berlin Wall) 

• ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle)  

• ชมเมอืงแบมเบริก์ เมืองเกา่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก 

 เมนูพเิศษ,, ขาหมู และ ไสก้รอกเยอรมนั  

ราคาเริม่ตน้  86,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                       
 

วนัที ่  24 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62, 28 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62, 86,900.- 
         31 ธ.ค. 61-9 ม.ค. 62  

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ่า 

โรงแรมที่พกั  
หรอื เทียบเท่า 

1. กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ ✈ ✈ ✈  

2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– โคโลญ ✈ O O LEONARDO KOLN 

3. โคโลญ – คัสเซลิ – เออรฟู์ร ์  O O O RADISSON ERFURT 

4. เออรฟู์ร ์– ไลป์ซกิ – เบอรล์นิ O O X HOLIDAY INN 

5. เบอรล์นิ – พอตทสดัม – พระราชวังซองสซู์ซ ี– เบอรล์นิ O O O HOLIDAY INN  

6. กรุงเบอรล์นิ – กําแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน    O O O 
WYNDHAM 
GARDEN DRESDEN 

7. เดรสเดน – แบมเบริก์ – นูเรมเบริก์  O O O MERCURE WEST 

8. นูเรมเบริก์ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ O O O 
MERCURE OST 
MESSE 

9. มวินคิ – สนามบนิ O ✈ ✈  

10. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์  

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบนิไทย ประตู 2 แถว 

D โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

23.40 น. ออกเดนิทางสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 920  

วนัที่ 2: แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตุัรสัโรเมอร ์– โคโลญ 

05.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปลีย่นเป็น 

5 ช่ัวโมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) นําท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ท ีสํ่าคัญของเยอรมน ีรวมทัง้

เป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ท ีสํ่าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต 

ซึง่ถอืไดว่้าเป็นสถานรีถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปของ

รัชกาลที ่5 นําเท ีย่วชมจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในเมอืง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจัตุรัสโรเมอร ์
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 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงสําคัญรมิแม่น้ําไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 

4 ของประเทศเยอรมน ีศูนย์กลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน้ําหอม

ออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ นําเท ีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําท่าน

ถา่ยรูปคูก่บัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มเีหตุทํา

ใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทั ้งนี้จึงแลว้

เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวิหารที่ใหญ่

และสูงทีสุ่ดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสูงถงึ 157 เมตร กวา้ง 

86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทศิใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก LEONARDO KOLN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 3: โคโลญ – คสัเซลิ – เออรฟ์ูร ์     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงคสัเซิล (KASSEL) เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ทางตอนเหนอืของรัฐเฮสเซนิ อดตีเมอืง

ศูนย์กลางในการผลติอาวุธในสมัยสงครามโลกครัง้ท ี ่2 ซึง่ตัวเมอืงถูกระเบดิจากฝ่ายสัมพันธมติรทําลาย

อย่างราบคราบ ในปี 1943 ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับ ประตมิากรรมเฮอควิลิส The Hercules monument 

รูปป้ันเทพปกรณัมกรกีโบราณ ขนาดใหญ่ทีสุ่ด ตัง้อยู่ในบรเิวณอุทยาน Bergpark Wilhelmshöhe 

อันเป็นทีตั่ง้ของปราสาทวลิเฮล็มชอว ์(Schloss Wilhelmshöhe) พระราชวังเก่าท ีส่รา้งขึน้โดย พระเจา้

วลิเฮล็ม ท ี ่9 โดยปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑท์ ีเ่ก็บรวบรวมชิน้งานศลิปะทีส่รา้งขึน้มนยุคศลิปะเกรกโกโรมัน 

Graeco-Roman และงานจติรกรรมอันล้ําค่าของศลิปินแรมแบรดท์ มากเป็นอันดับสองของประเทศ

เยอรมัน    

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงแอรฟู์รท์ (Erfurt) เป็นเมอืงหลวงของรัฐทูรนิเจยี ของประเทศเยอรมนี เมือง

แห่งการปลูกดอกไมเ้พื่อการคา้ เป็นแหล่งคา้ตน้ไมแ้ละเมล็ดพันธุ ์มอีุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รองเทา้ 

เสือ้ผา้ โลหภัณฑ ์อุปกรณ์ไฟฟ้า  

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก RADISSON ERFURT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4: เออรฟ์ูร ์– ไลป์ซกิ – เบอร์ลนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมอืงไลป์ซิก (Leipzig) เมอืงสําคัญทีช่าวเยอรมันเรยีกกันว่า เมอืงแหง่วรีบุรุษ ไลป์ซกิได ้

ชือ่นีม้าเนือ่งจากประชากรในเมอืงมส่ีวนร่วมทีสํ่าคัญในการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงจนนําไปสู่การรวม

เยอรมันในปี 1989 ดว้ยการออกมาชุมนุมตามทอ้งถนน เพื่อต่อตา้นการปกครองระบอบการปกครองแบบ

คอมมวินสิตท์ ีม่สีหภาพโซเวยีตหนุนหลังอกีทัง้ “โยฮันน ์วูลฟ์กัง วัน เกอเธ่” นักประพันธผู์ม้ชีือ่เสยีงชาว

เยอรมันยังเคยยกย่องเมอืงไลป์ซกิว่าเป็น “ปารสีนอ้ย” เนื่องจากเป็นเมืองที่สวยงามหนึ่งในเมือง
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ศูนย์กลางดา้นวัฒนธรรมของยุโรปสมัยกลางอีกดว้ย ชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิก เมือง

ศูนย์กลางการคา้สมัยโบราณ เป็นทีชุ่มนุมของปัญญาชน นักเรยีน นักศกึษาจากทั่วสารทิศ เป็นแหล่ง

รวมสนิคา้อย่างดเีลศิ ทําใหเ้มอืงไลป์ซกิมคีวามหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมอืงทีร่ํ่ารวย สถาปัตยกรรมของ

เมอืงไลป์ซกิส่วนใหญ่ลว้นอยู่ใน ยุคบาร็อค โดยผสมผสานเขา้กับศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างลงตัว  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้นําท่านสู่กรุงเบอรล์ิน (Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมัน หนึง่ในศูนย์กลางทีม่อีทิธิพล

ทีสุ่ดของยุโรป ในดา้นการเมอืง วัฒนธรรม สือ่สารมวลชน และวทิยาการ จากนั้นไปชมเบอร์ลินโดม 

มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเยอรมน ีสรา้งในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอ์ติาเลยีน

เรอเนสซองส ์แลว้พาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบนัเดนบรูก (Brandenburg) ประตูสัญลักษณ์ของเมอืง

ดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัยชนะสทีองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคาร

ไรชส์ตัทด ์อาคารทีใ่ชเ้ป็นรฐัสภาแหง่เยอรมน ีสรา้งขึน้ดว้ยศลิปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-

1894 อาคารรัฐสภาแห่งนีถู้กใชม้าตัง้แต่ครัง้สาธารณะรัฐไวมาร ์อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

ค่ํา      อสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 5: เบอรล์นิ – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซู์ซ ี– เบอร์ลนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสู่เมอืงพอตทสดมั (Potsdam) เมอืงหลวงของรัฐบรันเดนบูรก์ อดตีทีป่ระทับของกษัตริย์

และเจา้ผูค้รองเยอรมันมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ศตวรรษที ่18 เมอืงศูนย์รวมเหล่าผูเ้ชีย่วชาญศิลปะแขนง

ต่างๆ นําท่านเขา้ชมความงามของพระราชวงัซองส์ซูซี (Sanssouci Palace) เป็นอดตีพระราชวัง

ฤดูรอ้นของพระเจา้ฟรดีรชิท ี ่2 แห่งปรัสเซยี สรา้งขึน้ในศลิปะแบบโรโคโค โดยสถาปนกิชือ่ จอรจ์ เวนซ

เลาส ์ฟอน คโนเบลิสดอรฟ์ฟ์ เป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ฟรดีรชิโปรดปรานมาประทับในฤดูรอ้น และใชเ้ป็น

ทีห่ลบจากความวุ่นวายในพระราชพิธต่ีางๆทีเ่บอรล์นิ จึงเป็นที่มาของชื่อพระราชวังที่แปลว่า “ไกล

กงัวล” พระราชวังเป็นอาคารชัน้เดยีวทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆเพียง 10 หอ้ง หลังจากหมดรัชสมัย

ของพระเจา้ฟรดีรชิ พระราชวังซองสซู์ซ ียังเป็นทีโ่ปรดปรานของเจา้นายเยอรมันจนเมื่อราชวงศ์โฮเฮ็น

ซอลเล็นมาสิน้สุดลงเมือ่ปี ค.ศ. 1918 และหลังจากการรวมตัวระหว่างเยอรมนตีะวันออกและตะวันตกใน

ปี ค.ศ. 1990 ร่างของพระเจา้ฟรดีรชิท ี ่2 ก็ถูกนํากลับมาฝังบนเนนิทีซ็่องซูซตีามพระราชประสงค์เดิม

ของพระองคก์่อนทีจ่ะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซูซแีละอุทยานไดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใตช้ือ่ว่า "พระราชวังและสวนแห่งพอทสดัมและเบอรล์นิ” 

***หากไมส่ามารถเขา้ชมพระราชวงัซองส์ซูซีได้ในวนัน ัน้ๆ ทางบริษ ัทจะนําท่านถ่ายรูป

บรเิวณดา้นนอก และขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 10 ยูโร*** 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย จากนัน้นําท่านสู่กรุงเบอรล์ิน (Berlin) นําท่านชมอนุสรณ์สถานกําแพงเบอร์ลิน (The Berlin 

Wall) เขา้สู่อสีต-์ไซด-์แกลลอรี ่ท ีท่ ิง้ร่องรอยของกําแพงเบอรล์นิ ฉากต่างๆทีเ่กดิจากการพลัดพราก

ของเหตุการณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การสรา้งกําแพงทีม่คีวามยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร 
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ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปินกว่า 118 ท่านบนซากกําแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่า

เรือ่งราวต่างๆแทนคําพูดทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีสุ่ดในโลก นําท่านชมเช็ค

พอยทช์ารล์ี (Checkpoint Charlie) ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมรกิันและรัสเซยี 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เขา้สู่ท ีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที่ 6: กรุงเบอรล์นิ – เดรสเดน     

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางต่อสู่เมอืงเดรสเดน (Dresden) ไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซแ์ห่งแม่น้ําเอลเบ”้ ว่ากัน

ว่าเป็นเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดในประเทศเยอรมน ีเมอืงนีไ้ดก้ลับมามบีทบาทในฐานะเมอืงหลวงของแซก

โซนีอ่กีครัง้หนึง่ในปี ค.ศ.1990 หลังจากมกีารรวมประเทศ เมอืงไดถู้กบูรณะขึน้มาใหม่อย่างมีขั ้นตอน

อันสบืเนือ่งมาจากผลแห่งการทําลายลา้งของสงครามโลกครัง้ท ีส่อง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นําท่านเทีย่วชมเมอืงเดรสเดน ชม โบสถพ์ระแมม่าร ี(Frauenkirche) อดตีฐานรากของเมอืงที่วาง

ไวตั้ง้แต่สมัยกลางศตวรรษที ่11 ทีท่ ิง้ร่องรอยของการทําลายลา้งในสมัยสงครามโลกทีก่ําลังไดรั้บการ

บูรณะอย่างเร่งด่วน ผ่านชมเซมเพอรโ์อเปรา่เฮ้าส์ (The Semper Opera House) ทีม่ ีความโดด

เด่นอย่างเท่าเทยีมกัน ทัง้ดา้นสถาปัตยกรรมและดนตรี ผ่านชมพระราชวงัสวิงกอร์ (Zwinger 

Palace) ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อคบนฝ่ังแม่น้ําเอลเบ ้ท ีต่กแต่งอย่างงดงามดว้ยน้ําพุและรูปป้ัน 

อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อสินคา้และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 7: เดรสเดน – แบมเบริก์ – นูเรมเบริก์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงแบมเบริก์ (Bamberg) นําท่านชมเมอืงแบมเบริ ์ก ส่วนที่เป็นเขตเมืองเก่า

ของเมอืงแบมแบรก์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เนือ่งจากเป็นหนึ่งใน

ไม่ก ีเ่มอืงในเยอรมน ีท ีร่อดพน้จากการทีถู่กบอมบใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ท ี ่2 ตกึรามบา้นช่องในเขต 2 

เมอืงเก่าจงึ “เก่าจรงิ” มไิดส้รา้งหรอืซ่อมแซมใหม่ใหดู้ “เหมอืนเก่า”   นําท่านชมมหาวหิารแบมเบริก์ 

หรอืชือ่เป็นทางการว่า มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial Cathedral of St. 

Peter’s and St. George’s) มคีวามสาคัญเป็นทีตั่ง้ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบม

แบรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดเิฮนรที ีส่อง  

จากนัน้ชมศาลากลางหลังเก่าของเมอืงทีส่รา้งคล่อมทับแม่น้ําเรกนติซ ์ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงนูเรมเบิร ์ก (Nuremberg) เมืองที่ม ีอาคารบา้นเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็น

เอกลักษณ์ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ท ี ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานที่
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แห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ท ี ่2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสัมพันธ์

มติรถล่มเสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมอืง แต่ชาวเมอืงก็ไดร่้วมมอืกันบูรณะใหก้ลับมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียง

ของเดมิมากทีสุ่ด นําท่านถ่ายรูปกับวหิารเซนตล์อเรนซ์ (St. Lorenz) วหิารสวยประจําเมอืง 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก MERCURE WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 8: นูเรมเบริก์ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของ

ประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพื่อนําท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอย

ชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยี์แลนด ์

ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึ่งเป็นปราสาทของ

พระเจา้ลุดวคิท ี ่2 หรอื เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท ีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่าง

งดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง 

***หากไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ดใ้นวนัน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะนําทา่นถา่ยรูป

บรเิวณดา้นนอก และขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 20 ยูโร*** 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรีย 

ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งค่ัง

ท ีสุ่ดของยุโรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตริย์

มาก่อน ก่อนทีจ่ะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ

ตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 

และเบยีร ์ ชมจตุัรสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิ

ของนครมวินคิ บรเิวณนีเ้ป็นทีตั่ง้ของศาลาว่าการเมอืงทีม่รูีปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่ง

สรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถ ึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมี

นักท่องเท ีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้รํา เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 

น. อสิระท่านตามอัธยาศัย   

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก MERCURE OST MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 9: มวินคิ – สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax  Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.35 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 925 

วนัที่ 10:  กรุงเทพฯ   
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06.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม : ไฮไลทเ์ยอรมน ี10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

กําหนดวนัเดนิทาง :   24 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62, 28 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62, 

31 ธ.ค. 61-9 ม.ค. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 86,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 86,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 86,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
86,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 48,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก )์  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ ิม่ 7% 
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อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า  20 ก.ก.และมากกว่า  1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซ่ีาในวนัย ืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 ยูโร) 

 
เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที 

4. หากท่านท ีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หม 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไมผ่า่นการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเหต 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิีซ่าได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคํารอ้ง

ขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างย ิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสือเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็น

หนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

  ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิก์าร

เรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิเ์ รียกเก็บค่าใช จ้่ายตามที่ เก ิดขึ้นจร ิง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบ ินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่ มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที่เช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนท ี ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดนิทางของท่าน    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  

    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธ ิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เยอรมน)ี 

*** ยื่นวซ่ีาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํส่งเขา้สถานทูต  
และระหว่างรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 
 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชํารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของทางบริษทัให้ทราบ

ทนัที เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเติม 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้

เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ที่รูปถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแว่นตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูทัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มทํางาน    

สดัส่วนใบหนา้ 90% 
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต 

ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ด ินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีกํ่าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วีซา่) 

- กรณีที่เกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

5. หากมีการตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงิน 15 วันกอ่นวันนัด

สัมภาษณ ์

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใช้จา่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ระบชุ ือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชีออก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 
 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุํ่ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้มี) 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 
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8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสมัพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรที่สถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอร์มสําหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
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6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอํานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

13. ชือ่บริษัททีทํ่างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไม่เคย 

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

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยสําเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพํานักมีผูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่ม ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ทัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง

เท่าน ัน้ 

 

 

 


