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PERFECT SOUTHERN GERMANY 
เยอรมนีตอนใต้ 

10 วัน 7 คืน  

เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 62 

เร่ิมต้นเพียง 63,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอาก์สบร์ูก – ศาลาวา่การเมืองเก่าแหง่เอาก์สบร์ูก – นเูรมเบิร์ก   

วนัท่ี 3. นเูรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – OUTLET – วซ์ูบวร์ก 

วนัท่ี 4. วซ์ูบวร์ก – โรเธนเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – สตทุการ์ท      

วนัท่ี 5. สตทุการ์ท – ทิทิเซ ่– ลนิเดา – ฟสุเซน่ 

วนัท่ี 6. ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟสุเซน่ 

วนัท่ี 7.ฟสุเซน่ – การ์มชิ พาร์เทน่ เคียร์เช่น – ยอดเขา ซุกสปิตเซ ่–  แฮเรนเคียมเซ ่– พระราชวงัแฮเรนเคียมเซ ่– โรเซนไฮม์ 

วนัท่ี 8. โรเซนไฮม์ – มิวนิค – BMW Welt – จตัรัุสมาเรียนพลาสท์ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 9.มิวนคิ – สนามบิน 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 

วนัท่ี 11 กรุงเทพ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – มวินิค – เอาก์สบูร์ก – ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก 
– นูเรมเบร์ิก   

00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 8 พ.ย. จะออกเดินทางตัง้แต่ 00.50 น. และไปถงึมิวนิคเวลา 06.45 น.*** 

07.05 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัที่ 27 
ตลุาคม 2562) ** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางระหว่าง 8-17 พฤศจิกายน 2562 จะเดินทางถึงมิวนิคเวลา 06.45 น.** ผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่เมืองเอาก์สบูร์ก (AUGSBURG) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของแคว้นบา
วาเรียรองจากมิวนิกและนเูรมเบิร์ก โดยช่ือเมืองได้มาจากช่ือของจกัรพรรดิ ออกุสตสุ (Augustus) แห่งโรมนั ถือเป็นเมือง
โบราณบนเส้นทางสาย      โรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ให้ท่านได้เข้าชม ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก  
(Augsburger Rathaus and GoldeneSaal) สร้างขึน้ในคริสตวรรษที่ 14 โดยถกูออกแบบจนแล้วเสร็จในราวคริสตวรรษที่ 
17 โดยนาย อีไลส์ ฮอลล์ สถาปนิกผู้โดง่ดงัในการออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองส์แหง่เยอรมนั ให้ทา่นได้เช้าชม
ห้องโถงทองค า (Golden Hall) เป็นห้องที่ส าคญัที่สดุในอาคารแหง่นี ้เพราะถือยังคงรักษารูปแบบการตกแต่งแบบเรอเนส
ซองส์เยอรมนัได้อยา่งสมบรูณ์ 
(หากคณะไม่สามารถเข้าชมด้านใน  Golden Hall ได้ เนื่องจากปิดด้วยพิธีกรรมทางศาสนาหรือการเฉลิมฉลองใดๆก็ตาม 
ท าให้ทางคณะไมส่ามารถเข้าชมด้านในได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินหน้างานทา่นละ 2 ยโูร) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย เดินทางสูเ่มืองนเูรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ มีประวตัิศาสตร์

ยาวนานกวา่ 900 ปี และเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่
ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และตวัเมืองโดนกลุม่สมัพนัธ์มิตรถลม่เสยีหายเกือบทัว่ทัง้เมือง แตช่าวเมืองก็ได้ร่วมมือกนับรูณะให้
กลบัมาอยูใ่นสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สดุ น าทา่นถ่ายรูปกบัวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจ าเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา่  

วันที่ 3 นูเรมเบร์ิก – แบมเบร์ิก – OUTLET – วูซ์บวร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแบมเบิร์ก (Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบิร์ก สว่นที่เป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบร์กได้รับ
การขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองในเยอรมนี ที่รอดพ้นจากการที่ถูก
บอมบ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตึกรามบ้านช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ด ู“เหมือน
เก่า” น าทา่นชมมหาวิหารแบมเบิร์ก หรือช่ือเป็นทางการวา่ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (The Imperial Cathedral 
of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคญัเป็นที่ตัง้ของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่ง แบมแบร์ก สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจกัรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากนัน้ชมศาลากลางหลงัเก่าของ
เมืองที่สร้างคลอ่มทบัแมน่ า้เรกนิตซ์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่Wertheim Village Outlet ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการ ชอปปิง้เอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชัน้น าไว้อย่าง

มากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
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TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองวซ์ูบวร์ก (Würzburg) 
เป็นเมืองที่ตัง้อยูใ่นบริเวณฟรังโคเนียที่ตัง้อยูท่างตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL WURZBURG หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 วูซ์บวร์ก – โรเธนเบร์ิก – ไฮเดลเบร์ิก – สตุทการ์ท      
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโรเธนเบิร์ก (Rothengurg) หรือช่ือเต็มคือ โรเธนเบิร์ก ออบ แดร์ เทาเบอร์ ROTHENBURG OB 
DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยคุกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยงัคงเอกลกัษณ์ของกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมนัขนานแท้ ท าให้ที่นี่กลายเป็นเมืองประวตัิศาสตร์อนัแสนโรแมนติกและสมบรูณ์
มากที่สดุ เนื่องจากรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ น าทา่นชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก (Marktplazt) ถ่ายรูปกบัศาลาว่า
การ Ratstrinkstube สไตล์โกธิคเรอเนสซองค์  ให้เวลาลดัเลาะแนวก าแพงเมืองที่โอบล้อมบ้านเรือนที่ก่อด้วยอิฐสีสนัต่างๆ
และมงุด้วยหลงัคาสีส้มซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์แห่งการสร้างบ้านในยุคกลางของเยอรมนั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมือง
ศนูย์กลางการศึกษาที่ส าคญัของเยอรมนั เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั 
ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกัท่องเที่ยวนบัล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้แล้วน าท่านผ่านชมย่าน
การค้าและแหลง่รวมของนกัศกึษานานาชาติ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทา่นเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้อยูบ่นเชิงเขาเหนือแมน่ า้เน็กคาร์ ซึง่สามารถมองเห็น

วิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสแีดงซึง่มีอายกุว่า 900 ปี ชมประตคูืนเดียว (Elisabeth’s 
Gate) ที่สร้างขึน้โดยค าสัง่ของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด ่พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สร้างเสร็จภายใน
คืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร น าท่านเดินทางสูเ่มืองสตทุการ์ท (Stuttgart) เมือง
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส าคญัแห่งหนึ่งของเยอรมนี โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยที่นี่ได้ช่ือว่า
เป็น “ดีทรอยท์แหง่เยอรมนี” เลยทีเดียว น าทา่นเข้าสู ่จตรัุสลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จตัรัุสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุใน
เมือง ที่ถกูสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหม่อีกครัง้ในปี 1977 เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคญัๆ
มากมายไมว่า่จะเป็น, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ , ลานน า้พ,ุ สถานีรถไฟหลกั และอื่นๆ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NH STUTTGART AIRPORT หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 สตุทการ์ท – ททิเิซ่ – ลินเดา – ฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตัง้อยู่ในเขต ป่าด า (Black Forest) ให้ท่านได้อิสระชมความงามของ
บ้านเรือน ชมทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยูบ่นภเูขา ท่ีเรียกวา่ แบลก็ฟอเรสต์ สถานที่อนัเป็นต้นก าเนิด
นาฬิกากุ๊กก ูให้ทา่นได้มีโอกาสชิมเค้กแบลก็ฟอเรสอนัขึน้ช่ือ ณ เมืองต้นต ารับตามอธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้
สนิค้าที่ระลกึ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา (Lindau) เมืองที่ถกูโอบล้อมด้วยทะเลสาปโบเดนซี (Bodensee) เมืองแห่งนีม้ีอายเุก่าแก่
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ตัง้แตปี่ ค.ศ. 882 และมีพืน้ท่ีติดชายแดนถึงสองประเทศ คือ ออสเตรีย และ สวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้เดินทางสูเ่มืองฟุสเซ่น 
(Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อย
ใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั 
และได้ใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั LUITPOLD PARK  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุส
เซ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการ
ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึ่งเป็นนกัประพนัธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่
สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูป
ด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง(ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทพระราชวงัฤดรู้อนแห่งบาวาเรียเยอรมนั 

ปราสาทโฮเฮนชวานเกาตัง้อยูใ่กล้กบัทางขึน้ปราสาท Neuschwanstein ใกล้ๆ ทะเลสาบ Alpsee เป็นปราสาทที่พระเจ้าลดุ
วิกที่ 2 แหง่บาวาเรียประทบัเมื่อยงัทรงพระเยาว์ จากนัน้เดินทางกลบัสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) อิสระให้ท่านได้เดินเลน่ชม
เมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั LUITPOLD PARK  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 
ฟุสเซ่น – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ –  แฮเรน
เคียมเซ่ – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านต่อไปยงัเมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี เพื่อน าท่านสู ่สถานีรถไฟ

ซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภเูขาที่สงูที่สดุในเยอรมนั ให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพที่
สวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสงูระดบั 2,000เมตร น าท่านเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับ
ความสงูสูร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ให้เวลาทา่นเดินเลน่ถ่ายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอด
เขาซุกสปิตเซ ่นัน้เป็นอีกหนึง่พรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางนัง่เรือข้ามสูเ่กาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อนัเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัแฮเรนเคียมเซ่พระราชวงัที่ได้รับ

การขนานนามให้เป็น “พระราชวงัแวร์ซายน์ แหง่ บาวาเรียน”  โดยพระราชวงันีถ้กูสร้างโดยพระเจ้าลคุวิคที่ 2 แห่งบาวาเรีย 
หรือเจ้าชายหงส์ขาว โดยมีต้นแบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝร่ังเศส ตวัพระราชวงัโอบล้อมด้วยความร่มร่ืน 
ของป่าไม้นานาพันธ์และเช่ือมด้วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า , สวยสวยและน า้พุ น าท่านเข้าชม 
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ (Herrenchiemsee Palace) ภายในตกแต่งด้วยศิลปะอลงัการจากช่างฝีมือในยคุนัน้ที่ท่านจะ
ได้เห็นจากห้องว่าราชการ, ห้องบรรทม, ห้องฉลองพระองค์ และที่ โดดเด่นที่สดุคือห้องกระจก (The Hall of Mirrors) 
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ออกแบบในสไตล์เฟรนช์โรโคโค ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองโรเซนไฮม์ (Rosenheim) เมืองเลก็ๆในแคว้น
บาวาเรีย อิสระให้ทา่นเดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TRYP BY WYNDHAM หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 8 โรเซนไฮม์ – มวินิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยูท่างใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับร์ูก) และเป็นหนึ่งในเมืองมัง่คัง่ที่สดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนติด เทือกเขา
แอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จึง
มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื่องช่ือ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร์  น าท่านเข้าสูโ่ลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 
25,000 ตรม. ตัง้อยู่ติดกบัอาคารส านกังานใหญ่ของ BMW ท่านจะได้ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, 
MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทกุรุ่นจดัแสดงอยู ่โดยพืน้ท่ีใน BMW Welt จะถกูแบง่ออกเป็นพืน้ที่ต่างๆในการ
จดัแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจบุนัทกุซีรีย์, โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition 
และทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้ของที่ระลกึจากร้านค้าในโชว์รูม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือวา่เป็นจุดเร่ิมต้นของประวตัิศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็น

ที่ตัง้ของศาลาวา่การเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลา
สร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเที่ยวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเต้นร า เมื่อนาฬิกาตีบอก
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทา่นเลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอธัยาศยั   

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AZIMUT หรือเทียบเทา่  

วันที่ 9 มวินิค – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG925   
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 8 พ.ย. จะออกเดินทางตัง้แต่ 13.35 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 06.10 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
06.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ PERFECT SOUTHERN GERMANY 
เยอรมนีตอนใต้10 วัน 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 10 - 19 ก.ย. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 12,900.- 

วันที่ 21- 30 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 12,900.- 

วันที่ 08 - 17 พ.ย. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,900.- 11,900.- 

วันที่ 28 ธ.ค.62 -6 ม.ค.63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 14,900.- 

วันที่ 29 ธ.ค.62 -7 ม.ค.63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 14,900.- 

วันที่ 30 ธ.ค.62 -8 ม.ค.63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (20 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 


