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เข้าชม 2 ปราสาทดัง : ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ และ ปราสาทไฮเดลบิร์ก 
เที่ยวเมืองมรดกโลกแบมเบิร์ก เดรสเดน ฮันโนเวอร์ และ ดอร์ทมุนท ์

ชมจัตุรัสแห่งนครมิวนิค และบรรยากาศที่งดงามของเมืองฟุสเซ่นและโฮเฮนชวานเกา  
แวะถ่ายรูปมหาวิหารโคโลญจ์ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เที่ยวสตุททก์าร์ท ต้นกำเนิดรถยนต์ยุคแรกๆ 

เที่ยวเมืองสวยน่ารัก นูเรมเบิร์ก และล่องเรือแม่น้ำไรน์ที่เมืองบ๊อปพาร์ด 
พร้อมช้อปปิ้งจุใจในเบอร์ลิน แฟรงก์เฟิร์ต และ Ingolstadt Village  



 บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามของประเทศเยอรมันล้วนๆ โดยนำท่านเดินทางสู่เมือง
ต่างๆ ที่งดงามดังนี้ 
 
แฟรงก์เฟิร์ต   เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

ไมน์ และยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็น
เมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป 

ไฮเดลเบิร์ก  ตั้งอยู่ในรัฐบาเด้น-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมือง
ที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง 

สตุทท์การ์ท เมืองใหญ่อันดับหกของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงเก่าแห่งแคว้นวอร์ตเทมแบร์ก 
และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีสำนักงานบริษัทที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่มากกว่า 
150,000 บริษัท 

ฟุสเซ่น  เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความ
รุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน 

โฮเฮนชวานเกา  เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดน
ประเทศออสเตรีย เป็นเมือง เก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของ
กษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วย ทะเลสาบน้อยใหญ่ ที่ตั้งของปราสาทนอยชวานส
ไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุด วิคที่ 2 และยังเป็น ปราสาท
ต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น สัญลักษณ์ของ
บริษัทดิสนีย์ 

มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การ
ธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีที่สุดดว้ย 

นูเรมเบิร์ก  อีกหนึ่งเมืองสวยน่ารักๆ ของเยอรมัน เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิง้ระเบิด
อย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันไดท้ำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงาม
ดังเดิม  

แบมเบิร์ก  เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก โดย
องค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993  

เดรสเดน เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้”  



เบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลินถูก
ปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความพร้อมสำหรับเมืองหลวงใหม่ 

ฮันโนเวอร์ เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางการค้าของเยอรมัน 
ดอร์ทมุนท ์ เป็นเมืองที่มีความทันสมัยผสมผสานอย่างลงตัวกับความเก่าแก่ที่แสนสวยงามของสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ 
โคโลญจ ์ เป็นเมืองเมืองที่เก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน และยังเป็นเมืองหลวงเก่าของเยอรมัน

ตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวม ตัวกันกับเยอรมันตะวันออก คนไทยเราจะรู้จักเมืองนี้
ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ และยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่
เกือบ300ปี เลข 4711 

บ๊อปพาร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ ไหลผ่านเมืองต่างๆ และชม
ทัศนียภาพอันงดงามของบ้านเรือและแหล่งปลูกไวน์ที่สำคัญของเยอรมันี 

 
กำหนดการเดินทาง   20 - 30 มี.ค. / 10 - 20 เม.ย. / 1 - 11 พ.ค. 2565 
 
 วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 

ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป D 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ

เดินทางแต่ละ กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจาก
รายการทัวร์เป็นรายการ 

ซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

23.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน
ที่  TG-920 

 **กำหนดการเดินทางช่วงเดือน เม.ย. และพ .ค. เปลี่ยนเวลาบินเป็น 23.45 น. ถึง
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 06.15 น.** 

 

วันที่สอง แฟรงก์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-สตุทท์การ์ท-ฟุสเซ่น  
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก Heidelberg 



(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐบาเด้น-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน นอกจากไฮเดลเบิร์กจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์สำหรับ
เยอรมนีแล้ว ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์สำหรับคนไทยเมืองหนึ่ง นำท่านชม เมืองไฮเดล
แบร์ก หรือ ไฮเดลเบิร์ก ซึง่เป็นเมืองประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหิดล รัชกาลที่ 8 และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว
และเป็นเมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโก้ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและเป็นเมือง
ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึ่งที่นี่มหาวิทยาลัยไฮเดล
แบร์กยังเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุดของเยอรมันอีกด้วย นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าเพ่ือขึ้นสู่
เนินเขา นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก Heidelberg Castle ที่ตั้งอยู่บนริมฝ่ังแม่น้ำ
เนคคาร์ แต่เดิมจะเป็นป้อมปราการมาก่อน แต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ส่วน
ปราสาทแห่งนี้ถูกนำมาจากหลายที่ด้วยกัน สำหรับส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทแห่งนี้ 
คือ เสาแกรนิตแบบโรมัน ซึ่งนำมาจากพระราชวังหลวงของพระเจ้าชาร์ลเลอมาร์น 
ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างต่อเติมเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ 
ศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งถึงสงคราม 30 ปี ดังนั้นจึงทำให้เราพบรูปแบบของสถาปัตยกรรม
หลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโกธิค เรอเนอซองส์หรือบาร็อค และชมถังไวน์
ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 100 กว่าปี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบนสะพานเก่าแก่ของ
เมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งจากจุดนี้จะมองเห็นปราสาทไฮ 
เดลเบิร์กตั้งเด่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมือง   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Brauhaus Vetter 
Restaurant 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตุทท์การ์ท Stuttgart (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมืองใหญ่อันดับ 6ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงเก่าแห่งแคว้นวอร์ตเทมแบร์กและ
เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีสำนักงานบริษัทที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่มากกว่า 150,000 
บริษัท สตุทการ์ทเป็นต้นกำเนิดของรถยนต์ในยุคแรกๆ จึงมีบริษัทรถยนต์ที่มีชื่อเสียง เช่น 
เมอร์ซิเดสเบนซ์ พอร์เช่ มายบัค และเป็นต้นแบบรถคันแรกของโฟลค์สวาเกน โดยเฉพาะ
พอร์เช่นั้นมีสัญลักษณ์ของเคร่ืองหมายการค้าเป็นตราประจำเมืองสตุทการ์ทด้วย นำท่าน
ชมจัตุรัสชลอสส์พลาทซ์ Schlossplatz จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1746-1807 มีสถานที่สำคัญๆ อาทิ ปราสาทใหม่ (New Castle) 
ปราสาทโบราณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลานน้ำพุ สถานีรถไฟหลัก นำท่านเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆ 
ไปจนถึงถนนย่านการค้า Konigstrasse ซึ่งมีความคึกคักในบรรยากาศร้านค้าแบบ



ทันสมัยมากมาย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดสเบนซ์ 
(Mercedes-Benz Museum) ที่มีการสะสมรวบรวมรถยนต์ยี่ห้อนี้ไว้มากมายหลายร้อย
คัน รวมถึงยานยนต์คันแรกของโลกที่มีเคร่ืองยนต์สูบเดียว ผลงานของ Karl Benz และ 
Gottlieb Daimler สองตำนานแห่งโลกยานยนต์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมือง
ฟุสเซ่น Fussen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Phoenix China Restaurant  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Euro Park Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองฟุสเซ่น เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบน

ถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันซึ่งใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็นจุด
แวะพักขนถ่ายสินค้าและซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็นเมืองที่มี
ความน่ารักและตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่ง
ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านค้าที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ให้ท่านเดิน
เล่นถ่ายรูปชั่วครู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau 
เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศ
ออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์
บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานส
ไตน์ ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาท
ตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจาก
สะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สดุ ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความ
งามนีย้ังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาท
ในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางไปสู่ปราสาท
บริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน 
หรือนั่งรถม้า ซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ หากต้องการโดยสารขึ้นลงชำระ
เพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Schloss Restaurant   
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงแห่ง

แคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝ่ังแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลาง



ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีที่สุดด้วย นำท่านชมบริเวณห้องจัดแสดงหรือเฉพาะ
บริเวณโชว์รูม BMW โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวา
เรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมินิคู
เปอร ์ผ่านชมสนามกีฬาอารีน่า อลิอันซ์ โอลิมปิคทาวเวอร์ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม
นครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งใน คศ.1158  มีบรรยากาศร่ืนรมย์ เต็มไปด้วยอาคาร
เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ 
และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน 
ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระ
แม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า 
Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าใน
หน้าหนาว และเพ่ิมรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่
มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูขาหมู เมนูเด่นของเยอรมัน ณ ร้าน 
Hofbrauhaus Munich Restaurant   
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Hotel Munich City Center หรือ
ระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สี ่   มิวนิค (อิสระเที่ยวเต็มวัน) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ง 
  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย) 

  สถานที่แนะนำในมิวนิค ท่านสามารถอิสระเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้หรือนอกเหนือจากนี้ได้
เช่นกัน และเดินทางด้วยตัวท่านเอง 

 - พระราชวังเรสซิเดนซ์ Residenz Munich พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1385 
เป็นอดีตพระราชวังหลวงของราชอาณาจักรบาวาเรียในอดีตและเป็นที่ทรงงานของ
กษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมายาวนานกว่า 500 ปี เสน่ห์ของพระราชวังแห่งนี้ คือมีความ



ผสมผสานของศิลปะหลายยุคหลายสมัย โดยมีทั้งยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ยุคบาร็อค 
และยุคร็อคโคโค ภายในมีห้องจัดแสดงถึง 130 ห้อง 

 - พระราชวังนิมเฟนบูร์ก Nymphenburg Palace ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน
ของพระราชวงศ์ผู้ปกครองรัฐบาวาเรีย โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค 
ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพวาด งานศิลป์ และเฟอร์นิเจอร์ให้ชมมากมาย และมี
สวนสวยที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์และเป็ดอยู่ด้านหน้า 

 - วิหารฟาสเอ็นเคเคีร์ย Frauenkirche หรือที่รู้จักในชื่อ Church of Our Lady เป็น
วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 ตามเเบบสถาปัตยกรรมเยอรมันโกธิค มี
จุดเด่นคือหลังคาโดมคู่สีเขียวสไตล์เรอเนอซองส์ และจุดชมวิวบนหอคอยทางทิศใต้ที่
สามารถมองเห็นวิวของเมืองมิวนิคสวยๆ โดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลังอยู่ไกลๆ 

 - ตลาดวิคทัวเลียน Viktualienmarkt ตลาดสดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมือง
มิวนิค มีมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 โดยเริ่มจากวิถีชีวิตชาวไร่ของคนท้องถิ่นสมัยนั้น ที่นิยม
นำผลผลิตจากไร่ของตัวเองมาขาย จนขยายตัวกลายเป็นตลาดใหญ่ ที่มีสินค้ามากมายให้
เลือกจับจ่าย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอาหาร พันธุ์พืช เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม 
เคร่ืองปรุง เป็นต้น รวมร้านค้ากว่า 100 ร้าน 

 - ฮอฟบรอยเฮาส์ Hofbrauhaus โรงเบียร์เก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1589 เป็นดั่ง
สวรรค์ของนักดื่มเบียร์เยอรมัน ท่ามกลางความครึกครื้นของผู้คน เสียงดนตรี และ
บรรยากาศภายในร้านที่ถูกตกแต่งแบบพื้นเมืองดั่งเดิม 

 - ถนนคนเดิน Neuhauser Strasse และ Kaufingerstrasse ถนนทั้งสองสายเป็นถนน
คนเดินเก่าแก่ที่เช่ือมต่อกันเป็นทางเดินยาว โดยตลอดทั้งสายจะมีสินค้าแบรนด์เนมตั้งอยู่
เรียงราย ทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ รวมถึงสินค้าอื่นๆ อีกด้วย 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Hotel Munich City Center หรือ
ระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า   มิวนิค-อิงโกลสตัดท์-นูเรมเบิร์ก-แบมเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิงโกลสตัดท์ Ingoldstadt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

นำท่านสู่ Igolstadt Village Outlet ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิวนิค 
และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวบรวมร้านค้าไว้มากมาย สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ มีให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนม



มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Almani, Boss, Asics, Bally, Calvin Klein, Coach, 
Escada, Furla, Fossil, Gucci, Guess, Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Micheal Kors, 
MCM, Nike, New Balance, Pandora, Polo, Puma, Samsonite, Superdry, 
Swarovski, Timberland, Tommy Hilfigure เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมายที่ต่างนำ
สินค้ามาลดราคา (เอ๊าทเ์ล็ท ปิดทกุวันอาทิตย์) **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อ
สินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ** 

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเนินร์แบร์ก หรือนูเรมเบิร์ก Nuremberg / Nurnberg (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชม เมืองนูเรมเบิร์ก อีกหนึ่งเมืองสวยน่ารักๆ 
ของเยอรมัน นำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เดินชมเมืองโบราณที่
มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิง้ระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำ
การบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบริเวณด้านหน้าของ
โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ พร้อมเดินเล่นชมเมืองจนกระทั่งถึงบริเวณจัตุรัสกลางใจเมืองซึ่งมี
ตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง ถือเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้าน
ตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของ
โบสถ์พระแม่มาเรีย จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก Bamberg เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี 
จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.
1993 แบมเบิร์กจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ
ต้นๆ ในประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Dynasty China Restaurant   
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg 
หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่หก   แบมเบิร์ก-เดรสเดน-พระราชวังสวิงเกอร์-เบอร์ลิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู ่เมืองเดรสเดน Dresden (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง

สวยแห่งเยอรมันตะวันออก ในอดีตเป็นเมืองที่เคยได้ชื่อว่ามีจัตุรัสกลางเมืองที่สวยที่สุดใน
เยอรมันตะวันออก และยังได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น ฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้ 



ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่แม้ว่าจะถูกผลกระทบอย่างหนักในช่วง
ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการทึ้งระเบิดถล่มทั้งเมืองของสัมพันธมิตรอย่างหนัก ใน
วันที่ 13-14 ก.พ. ค.ศ.1945 รัฐบาลของเยอรมันต้องใช้เวลาร่วม 50 ปี ซ่อมแซมขึ้นมา
ใหม่ทั้งหมด นำท่านเข้าชม พระราชวังสวิงเกอร์ Zwinger แห่งอาณาจักรแซกซอน ซึ่ง
จักรพรรดิออกัสตุส เดอะสตรอง ได้สร้างไว้อย่างสวยงามด้วยศิลปะในยุคบารอค 
นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของแกลลอร่ีแสดงภาพวาดที่สะสมเป็นคอลเลคชั่นต่างๆ จำนวน
มาก และยังเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลป์มากกว่า 2,000 ชิ้นอีกด้วย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Mandarin Restaurant   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน Berlin (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมือง

หลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลินถูกปรับเปลี่ยน
ให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความพร้อมสำหรับเมืองหลวงใหม่ นำท่านเที่ยวชมร่องรอยใน
ประวัติศาสตร์แห่งการปกครองที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝัง่ระหว่างตะวันตกและออก 
เร่ิมจากชมเช็คพอยท์ชาร์ลี (Charlie Check point) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครอง
ระหว่างอเมรกิันและรัสเซีย จากนั้นชมเบอร์ลินโดม (Berliner Dome) มหาวิหาร
โปรเตสแตนต์ที่ใหญท่ี่สุดในเยอรมนี สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตา
เลียนเรอเนสซองส์ และแวะถ่ายรูปกับประตูบรานเดนบวร์ก (Brandenburger Tor) 
ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และ
ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาเยอรมัน (Bundestag) อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี 
สร้างขึ้นด้วยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใช้มา
ตั้งแต่ครั้งสาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลังสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคาร
โดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ และผ่านชมจัตุรัสโพสต์
แดมเมอร์ (Potsdamer Platz) เมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่ง
หนึ่งในยุโรป ใช้เงินทุนกว่า 4 พันล้านเหรียญยูโร ภายในประกอบไปด้วยตึกที่ทำการของ 
Sony, A&T, ABB 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน China Restaurant Sonne   
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Leonardo Boutique Hotel Berlin City South 

หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  เบอร์ลิน-ช้อปปิ้งย่านคูดัม-ฮันโนเวอร์  
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม    



 นำท่านชมอีสต์ไซด์แกลลอรี่ ที่ทิ้งร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) ฉากต่างๆ 
ที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์ วันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสร้างกำแพงที่
มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 
ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แทนคำพูดที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านเดอะ
คัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่าคูดัม ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจอันดับ 
1 ของกรุงเบอร์ลิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูหมูทอดชไนเซล เมนูเอกลักษณ์
ของเยอรมัน ณ ร้าน Lowenbrau am Gendarmenmarkt 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮันโนเวอร์ Hannover (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
อีกเมืองใหญ่ของเยอรมันที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศและมีฐานะเป็นเมืองหลวงของ
แคว้นโลเวอร์ เซกโซนี่ เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางการค้าของเยอรมัน และมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจมากมายหลายแห่ง นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมของอาคารเก่า, พิพิธภัณฑ์, เขตตลาดเก่า จากนั้นแวะถ่ายรูปภายนอกศาลา
ว่าการเมือง Hannover City Hall เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีความสวยงามและเป็นงาน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง และมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ หนุม
เวียนเป็นประจำ และด้วยการมีโดมที่ใหญ่และสูง ทำให้ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองฮันโน
เวอร์ได้แบบ 360 องศา 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Maredo Steakhaus in Bremen   
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Leonardo Hotel Hannover Airport หรือระดับ

เทียบเท่า 
  

วันที่แปด ฮันโนเวอร์-ดอร์ทมุนท์-โคโลญจ์-มหาวิหารโคโลญจ-์ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม    
 นำท่านเดินทางสู่ ดอร์ทมุนท์ Dortmund (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็น

เมืองเก่าแก่ของเยอรมัน โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกของเยอรมัน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในแคว้นนอร์ท ไรนซ์ เวสต์พาเลีย และยังเป็นเมืองที่มีความทันสมัยผสมผสานอย่าง
ลงตัวกับความเก่าแก่ที่แสนสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย และมีชื่อเสียง
อย่างมากในเร่ืองของเบียร์และมีทีมฟตุบอลชื่อดังของเยอรมันอย่าง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 
นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับสนามฟุตบอล Signal Iduna Park สนามฟุตบอลที่ใหญ่



และเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน โดยสนามแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อ
ปี ค.ศ.1974 เพ่ือเป็นสนามแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปีเดียวกัน จากนั้นนำท่านสู่
ย่านเมอร์ริคไคเชียร์ Merienkirche เป็นย่านเก่าแก่ที่มีความสวยงามและมีบรรยากาศ
ของเมืองยุคกลาง โดยเป็นแหล่งที่ตั้งของโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ ที่สร้างมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 11 หลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอย่าง
แท่นบูชาแพทริคไคเชียร์ ที่มีความสวยงามและมีอายุมากกว่า 600 ปี และแวะถ่ายรูปกับ
โรงละครโอเปร่า Opernhaus Dortmund เป็นอาคารที่มีความเก่าแก่และสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมในยุคนาซี โดยเป็นพื้นที่ซึ่งใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแต่เดิมพื้นที่
บริเวณนี้เคยเป็นโบสถ์ของชาวยิวมาก่อน ซึ่งได้ถูกทำลายลงโดยนาซีในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ก่อนที่จะสร้างโรงละครแห่งนี้ขึ้นมาแทนที่ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Maredo Steakhaus 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจ์ Cologne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมือง

เก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ 
Nordrhein-Westfalen เยอรมันเหนือใกล้กับเมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมัน
ตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันออก ชาวไทยเราจะรู้จักเมืองนี้
ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และยังเป็นแหล่งผลิต
น้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ 300 ปี เลข 4711 คือเลขที่ของบ้านผู้ผลิตนั่นเอง นำท่าน
ถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารโคโลญจ์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมที่อยู่ในรายชื่อของ
สถานที่แห่งมรดกโลก เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่
และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 
เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพ่ืออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เร่ิม
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1248 แต่มีปัญหาใหต้้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลา
กว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระ
ปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาส
เยอรมันคร้ังแรกในปี ค.ศ.1897 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินพันธมิตรได้ถล่ม
วิหารแห่งนี้รวม 14 ครั้ง แต่ทุกครั้งเหมือนมีมนตร์ขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหารไป
ทุกคราวไป คงความเสียหายแก่มหาวิหารเพียงเล็กน้อย จากนั้นเดินเที่ยวชมเมอืง
โคโลญจ์พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก, น้ำหอมโคโลญจ์ 4711 ตลอดจน
สินคา้แบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Peking am Dom Restaurant   



 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Hotel Cologne West หรือระดับ
เทียบเท่า 

 

วันที่เก้า  โคโลญจ์-บ๊อปพาร์ด-ล่องเรือแม่น้ำไรน-์แฟรงก์เฟิร์ต 
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม    
 นำท่านเดินทางสู่ บ๊อปพาร์ด Boppard อีกเมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น้ำไรน์ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านล่องเรือนำเที่ยวทันสมัย ชมความสวยงามสองฝาก
ฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสอง
ฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน 
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคาร
บ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผา
หินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเร่ืองเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้น
บริเวณนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ
เฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และยังเป็นที่ตั้ง
ของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดใน
กลุ่มสหภาพยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน China Garten Restaurant 
บ่าย นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจำลองมา

จากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเย่ียม นำท่าน
ชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงก์เฟิร์ต ที่ไดร้ับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านจัตุรัส
โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ Frankfurt City 
Hall หรือศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ซึ่งอยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ต 
มีอาคาร 9 อาคาร ซึ่งได้รับมาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลาง
กลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบๆ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของรฐับาล
ท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์โกธิค
สมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก พบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์ก
เฮ้าส์ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียด
ของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด 



จากนั้นนำท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม 
Gerechtigkeitsbrunnen ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล
และวิหารใหญ่ประจำเมือง อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าหลากหลาย บริเวณถนนสายช้อปปิ้ง
ย่านถนนซายล์ Zeil ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้าน
จำหน่ายสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo 
Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งขนม ช็อคโกแล็ต
และสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย Ban Thai Restaurant กับเมนูยอดฮิต ต้มยำกุ้ง 
ปลาทอดกรอบ ส้มตำ ไก่ทอด แกงเป็ด เป็นต้น (รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่
กับงวัตถุดิบในช่วงเวลานั้นๆ) 

 นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Mercure Hotel and Residenz Frankfurt Messe หรือ
ระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สิบ  แฟรงก์เฟิร์ต-สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม    
  ให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอ๊าท์ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต และเผ่ือ
เวลาให้ท่านทำคืน  ภาษีที่สนามบิน   
13.45 น.  ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที ่

TG921 
 **กำหนดการเดินทางในช่วง ปลาย มี.ค.-พ.ค. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 14.45 น. ถึงสนามบิน

สุวรรณภูมิ เวลา 06.25 น.** 
 

วันที่สิบเอ็ด  สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ  โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน 
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อ
เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 
 



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++ 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ 

 
 
อัตราค่าเดินทาง  20 - 30 มี.ค. / 10 - 20 เม.ย. / 1 - 11 พ.ค.2565 

 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) ** 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ
ภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  
 
หมายเหต ุ

• อัตราค่าเดินทางนีต้้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน  และจะต้องชำระมัด
จำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

• อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ  ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่
สามารถขอ 
รีฟันด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี 

Best-ever Germany 11D8N, TG มี.ค.2565 เม.ย.-พ.ค.2565 

ราคาผู้ใหญ ่ท่านละ 83,900 89,900 

ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 11,900 13,900 

ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วและต้องการเดินทางพร้อม
คณะ ท่านละ  

51,900 55,500 



• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์  กรุณา
แจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการย่ืนวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า 

 
อัตรานี้รวมบริการ 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 
3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดย
ชำระค่าพักเดี่ยวเพ่ิม 

• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

• ค่าภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 

• ค่าธรรมเนียมบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าทิปบริการพนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่
อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา
เรียกเก็บ ณ วันที่ 2 ธ.ค.2564 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเง่ือนไขของสายการบิน 

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 



• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท โดยชำระ
พร้อมค่ามัดจำทัวร์ 

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง 
หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ 
ค่าซักรดีฯลฯ 

• ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ 
ค่าซักรดีฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่
นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร 
อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์ 

• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการ
ให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่
นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให ้ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
เดินทาง 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน
เดินทาง (ราคาประมาณ 
120 EUR) 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียน
ออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง 
https://tp.consular.go.th/ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อ
เดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทาง
ภาครัฐเป็นสำคัญ) 

https://tp.consular.go.th/


 
ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร ์

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเร่ืองหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยงัไม่หมดอายุ และ
จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมชำระเงินมัดจำ และกรอกฟอร์ม
รายละเอียดส่วนตัวเพ่ิมเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่เดินทางแล้ว จะ
เร่ิมดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทาง
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จำเป็น
สำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน 
เพ่ือที่ทางบริษัทจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การชำระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการ
จองทัวร ์โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 
วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดย

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า
ทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสาร
เคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด 

4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 



 
หมายเหตุ  
o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉดีวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 

14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศเยอรมันให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่
พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวก
ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมี
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจาก
ต่างประเทศที่บริษัททัวร์ตดิต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ 
และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไมส่ามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่ง
จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด 
รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 



o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ 
จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทาง
ดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจอง
ผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับ
รายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่
ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 
ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ
ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิด
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่ับ 1 
เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-21 วัน 

-    ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทำนดัหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ) 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือทำการนัดหมายการยื่นวีซ่า 
-    ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนำเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมัคร
จะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตำ่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หาก

นับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือ
เดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทาง

ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ทา่นที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณา

ถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับ
บริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ  
 

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 
จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเส้ือสีขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส์ ** 
 



o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี  

- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติ
บัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
o หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดย
มีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การระบุวันลางานให้ชัดเจนหรือพักร้อนให้ชัดเจนด้วย  และหนังสือรับรองการทำงานต้อง
ออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุ
ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เร่ิมทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อม
ใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวันลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือ
รับรองการทำงานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ 
สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนา
ทะเบียนสมรส 

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนา
ทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   



หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดย
มิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงาน
และหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร ชี้แจงการรบัรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็น
ความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการย่ืนคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

- ใชห้นังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจาก
สถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณี
เป็นเด็กเล็ก  
 

o หลักฐานการเงิน   

- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อ
เจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสำเนา
หน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคาร
ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายย่ืนวีซ่า หาก
ใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคล่ือนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้
ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อม
กับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น 
บัญชเีงินฝากประจำ เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทำ
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย 
อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย
แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอ



หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

*** สถานทูตไม่รับบัญชกีระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมูิลำเนา  

 
o กรณเีด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดนิทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และ
ยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
หากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดี
ชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหาก
ได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการ
งานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มา
เป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหาก
ต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก



และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ 

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้
ทราบล่วงหน้าแต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันย่ืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนำ
หนังสือเดินทางมาแสดงได้ทันท่านนั้นจะต้องมาย่ืนเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของ
สถานทูตเช่นเดียวกัน ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอม
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่

เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสารส่งยื่นคำร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่ นหรือ
สถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสีย
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษา
แล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 

(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทำเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 



1.  ชื่อ - สกุล 
(ภาษาไทย)........................................................................................................................................... 
 
ชื่อ - สกุล  

 (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ- สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ- สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 
 (ภาษาไทย)...................................................................................................................
 (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................... วัน / เดือน / ปีเกิด ............................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................ 
     สถานที่เกิด ........................................................  หมายเลขบัตรประชาชน ...................................... 
 
2.  สถานภาพ........ โสด........ แต่งงานจดทะเบียน........ แต่งงานไม่จดทะเบียน........ 
 หยา่........  หม้าย........ 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่
สามี -ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ชื่อ - นามสกุล
....................................................................................................................... 
      วันเกิดของสามี - ภรรยา .................................. สถานที่เกิดสามี - ภรรยา .................................... 
 
4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)...................... 
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................
โทรศัพท์บ้าน................................................... โทรศัพท์มือถือ...................................................... 
อีเมลล์ ........................................................................................................................................  
 



5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................... 
 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด......................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ทีท่ำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................... 
 .............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................... 
 โทรศัพท์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)................................. 
 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................. 
..................................................................................................................................................................  
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ..................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
6.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย................................................................................................................ 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................  
 
7.  ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณี
เคยให้ระบุวันที่) 
    กรณีที่เคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด............................................................................. 
    วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่..................................... รวม................วัน 
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........... ไม่เคย   ........... เคย  
    กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้วกรุณาระบุวันที่ ........................................................................ 
 
8.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
.......................................................................................................................................................... 
 
9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทาง
ด้วยกันหรือไม่) ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ..............................................................................  



ความสัมพันธ์กับท่าน ............................................................................................................. 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดตอ่ 
 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

