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PERFECT SOUTHERN GERMANY 

เยอรมนตีอนใต ้10 วนั 7 คนื  

เดนิทาง มกราคม – มถินุายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง  59,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพฯ 

วันที ่2. กรงุเทพฯ – มวินคิ – เอากส์บรูก์ – ศาลาวา่การเมอืงเกา่แหง่เอากส์บรูก์ – นูเรมเบริก์   

วันที ่3. นูเรมเบริก์ – แบมเบริก์ – OUTLET – วซูบ์วรก์ 

วันที ่4. วซูบ์วรก์ – โรเธนเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – สตทุการท์      

วันที ่5. สตทุการท์ – ททิเิซ ่– ลนิเดา – ฟสุเซน่ 

วันที ่6. ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟสุเซน่ 

วันที ่7.ฟสุเซน่ – การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ยอดเขา ซกุสปิตเซ ่–  แฮเรนเคยีมเซ ่– พระราชวังแฮเรนเคยีมเซ ่– โรเซนไฮม ์

วันที ่8. โรเซนไฮม ์– มวินคิ – BMW Welt – จัตรัุสมาเรยีนพลาสท ์– ชอ้ปป้ิง 

วันที ่9.มวินคิ – สนามบนิ 

วันที ่10 กรงุเทพ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

21.00 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ

ไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – มวินคิ – เอากส์บรูก์ – ศาลาวา่การเมอืงเกา่แหง่เอากส์บรูก์ – นเูรมเบริก์   

00.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมวินคิ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 924 

07.05 น. ถงึสนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 

ชัว่โมงในวันที ่27 ตุลาคม 2562)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเอากส์บูรก์ 

(AUGSBURG) เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 3 ของแควน้บาวาเรยีรองจากมวินกิและนูเรมเบริก์ โดยชือ่เมอืง

ไดม้าจากชือ่ของจักรพรรด ิออกสุตสุ (Augustus) แหง่โรมนั ถอืเป็นเมอืงโบราณบนเสน้ทางสายโรแมนติ

กของอาณาจักรบาวาเรยี ใหท้่านไดเ้ขา้ชม ศาลาว่าการเมอืงเกา่แห่งเอากส์บรูก์ (Augsburger Rathaus 

and GoldeneSaal) สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที ่14 โดยถกูออกแบบจนแลว้เสร็จในราวครสิตวรรษที ่17 โดย

นาย อไีลส ์ฮอลล ์สถาปนกิผูโ้ด่งดังในการออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองสแ์ห่งเยอรมัน ให ้

ท่านไดเ้ชา้ชมหอ้งโถงทองค า (Golden Hall) เป็นหอ้งทีส่ าคัญทีส่ดุในอาคารแห่งนี้ เพราะถอืยังคง

รักษารปูแบบการตกแตง่แบบเรอเนสซองสเ์ยอรมนัไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

(หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมดา้นใน  Golden Hall ได ้เนื่องจากปิดดว้ยพธิกีรรมทางศาสนาหรอืการเฉลมิ

ฉลองใดๆก็ตาม ท าใหท้างคณะไมส่ามารถเขา้ชมดา้นในได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิหนา้งานท่าน

ละ 2 ยโูร) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

         บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงทีม่อีาคารบา้นเรอืนแบบโบราณทีส่วยงามเป็นเอกลักษณ์ มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็น

กองบัญชาการทางการทหารเพือ่ต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ที ่2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติรถล่ม

เสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมอืง แต่ชาวเมอืงก็ไดร้่วมมอืกันบูรณะใหก้ลับมาอยูใ่นสภาพใกลเ้คยีงของเดมิมาก

ทีส่ดุ น าทา่นถา่ยรปูกบัวหิารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE CONGRESS หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่3 นเูรมเบริก์ – แบมเบริก์ – OUTLET – วซูบ์วรก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแบมเบริก์ (Bamberg) น าท่านชมเมอืงแบมเบริก์ สว่นทีเ่ป็นเขตเมอืงเกา่ของ

เมอืงแบมแบรก์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึง่ในไมก่ีเ่มอืง

ในเยอรมน ีทีร่อดพน้จากการทีถ่กูบอมบใ์นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ตกึรามบา้นชอ่งในเขต 2 เมอืงเกา่จงึ 
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“เก่าจรงิ” มไิดส้รา้งหรอืซอ่มแซมใหม่ใหดู้ “เหมอืนเก่า” น าท่านชมมหาวหิารแบมเบริก์ หรอืชือ่เป็น

ทางการว่า มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 

George’s) มีความสาคัญเป็นที่ตัง้ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งแบมแบร์ก สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดเิฮนรทีีส่อง จากนัน้ชมศาลา

กลางหลังเกา่ของเมอืงทีส่รา้งคลอ่มทับแมน่ ้าเรกนติซ ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่Wertheim Village Outlet ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท ทีร่วบรวม

รา้นคา้ชัน้น าไวอ้ยา่งมากมาย อาทเิชน่ COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, 

TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงวซูบ์วรก์ (Würzburg) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณฟรังโคเนียทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของรัฐ

บาวาเรยีในประเทศเยอรมน ี

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL WURZBURG หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 วซูบ์วรก์ – โรเธนเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – สตทุการท์      

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโรเธนเบริก์ (Rothengurg) หรอืชือ่เต็มคอื โรเธนเบริก์ ออบ แดร ์เทาเบอร ์

ROTHENBURG OB DER TAUBER อดตีเมอืงโบราณจากยคุกลางแหง่แควน้บาวาเรยี ทีย่ังคงเอกลักษณ์

ของกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมันขนานแท ้ท าใหท้ี่นี่

กลายเป็นเมอืงประวัตศิาสตรอ์นัแสนโรแมนตกิและสมบรูณ์มากทีส่ดุ เนือ่งจากรอดพน้จากสงครามโลกมา

ได ้น าท่านชมยา่นเมอืงเกา่ของโรเธนเบริก์ (Marktplazt) ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ Ratstrinkstube สไตล์

โกธคิเรอเนสซองค ์ ใหเ้วลาลัดเลาะแนวก าแพงเมอืงทีโ่อบลอ้มบา้นเรอืนทีก่่อดว้ยอฐิสสีันต่างๆและมุง

ดว้ยหลังคาสสีม้ซึง่ถือเป็นเอกลักษณ์แห่งการสรา้งบา้นในยุคกลางของเยอรมัน หลังจากนั้นน าท่าน

เดนิทางตอ่สูเ่มอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยูบ่รเิวณฝ่ังแมน่ ้าเน็ก

คาร ์(Neckar River) อดตีเมอืงศนูยก์ลางการศกึษาทีส่ าคัญของเยอรมัน เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเด

ลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี้ท าใหม้นัีกท่องเทีย่วนับ

ลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งนี้ แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนักศกึษา

นานาชาต ิ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเชงิเขาเหนือแมน่ ้าเน็ก

คาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายุ

กว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ทีส่รา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพือ่
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เป็นของขวัญวันเกดิแด ่พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนัน้ชมถังไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลกมคีวามจุถงึ 220,000 ลติร น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสตุทการ์ท (Stuttgart) เมอืงศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเยอรมนี โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต ์โดยทีน่ี่ไดช้ ือ่

ว่าเป็น “ดทีรอยทแ์ห่งเยอรมนี” เลยทเีดยีว น าท่านเขา้สู ่จัตุรัสลอสสพ์ลาทซ ์(Schlossplatz) จัตุรัสใจ

กลางเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืง ทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1746 - 1807 และมกีารปรับปรุงใหมอ่กีครัง้

ในปี 1977 เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญๆมากมายไมว่่าจะเป็น, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ , ลานน ้าพุ, สถานีรถไฟ

หลัก และอืน่ๆ 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NH STUTTGART AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 สตทุการท์ – ททิเิซ ่– ลนิเดา – ฟุสเซน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงททิเิซ ่เมอืงรมิทะเลสาปทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้า่นไดอ้สิระชม

ความงามของบา้นเรอืน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบทีม่ฉีากหลังเป็นป่าสนอยูบ่นภเูขา ทีเ่รยีกว่า แบล็ก

ฟอเรสต ์สถานทีอ่นัเป็นตน้ก าเนดินาฬกิากุ๊กก ูใหท้่านไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอันขึน้ชือ่ ณ เมอืง

ตน้ต ารับตามอธัยาศัย และเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลนิเดา (Lindau) เมอืงทีถู่กโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบโบเดนซ ี(Bodensee) เมอืง

แห่งนี้มีอายุเก่าแก่ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 882 และมีพื้นที่ต ิดชายแดนถึงสองประเทศ คือ ออสเตรีย และ 

สวติเซอรแ์ลนด ์จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟุสเซน่ (Fussen) เป็นเมอืงเกา่มาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็น

ทีต่ัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ 

เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยคุโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นจุด

แวะพักขนถา่ยสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก EURO PARK  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที่สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของ

ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนัน้เดนิทางขึน้ปราสาทเพือ่เขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอย

ชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์
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ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระ

เจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม

ดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ *** หากคณะไม่

สามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิหนา้งานทา่นละ 13 ยู

โร และถา่ยรปูดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง(ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย น าท่านเขา้ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทพระราชวังฤดูรอ้น

แห่งบาวาเรยีเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาตัง้อยู่ใกลก้ับทางขึน้ปราสาท Neuschwanstein ใกล ้ๆ  

ทะเลสาบ Alpsee เป็นปราสาททีพ่ระเจา้ลุดวกิที ่2 แห่งบาวาเรยีประทับเมือ่ยังทรงพระเยาว ์จากนัน้

เดนิทางกลับสูเ่มอืงฟุสเซน่ (Fussen) อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก EURO PARK  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 
ฟุสเซ่น – การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ –  แฮเรนเคยีมเซ่ – พระราชวงัแฮ

เรนเคยีมเซ ่– โรเซนไฮม ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าทา่นตอ่ไปยงัเมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) ประเทศเยอรมน ีเพือ่น าทา่น

สู ่สถานีรถไฟซกุสปิตเซ ่เพือ่โดยสารรถไฟไต่เขาเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภเูขาทีสู่งทีส่ดุใน

เยอรมนั ใหท้า่นชืน่ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึลานหมิะบนความสงูระดับ 2,000เมตร 

น าท่านเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พือ่ไต่ระดับความสงูสูร่ะดับความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิ

เล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหนึ่ง

พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรยี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางน่ังเรอืขา้มสูเ่กาะเคยีมเซ (Chiemsee Island) อันเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังแฮเรนเคยีมเซ่

พระราชวังทีไ่ดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น “พระราชวังแวรซ์าย แห่ง บาวาเรยีน”  โดยพระราชวังนี้ถูกสรา้ง

โดยพระเจา้ลุควคิที่ 2 แห่งบาวาเรยี หรือเจา้ชายหงสข์าว โดยมตีน้แบบมาจากพระราชวังแวร์ซายใน

ประเทศฝร่ังเศส ตัวพระราชวังโอบลอ้มดว้ยความร่มรืน่ ของป่าไมน้านาพันธแ์ละเชือ่มดว้ยคลองขนาด

ใหญ่ ขนาบขา้งดว้ยสนามหญา้, สวยสวยและน ้ าพุ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ ่

(Herrenchiemsee Palace) ภายในตกแต่งดว้ยศลิปะอลังการจากชา่งฝีมอืในยคุนัน้ทีท่่านจะไดเ้ห็น

จากหอ้งว่าราชการ, หอ้งบรรทม, หอ้งฉลองพระองค ์และที ่โดดเด่นทีส่ดุคอืหอ้งกระจก (The Hall of 

Mirrors) ออกแบบในสไตลเ์ฟรนชโ์รโคโค ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงโรเซนไฮม ์

(Rosenheim) เมอืงเล็กๆในแควน้บาวาเรยี อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TRYP BY WYNDHAM หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่8 โรเซนไฮม ์– มวินคิ – BMW Welt – จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์– ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยัง

เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมัง่คั่งทีส่ดุ

ของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น 

กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์ น า

ท่านเขา้สูโ่ลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ทีจ่ัดแสดงอยูภ่ายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. 

ตัง้อยูต่ดิกบัอาคารส านักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ BMW ไมว่่าจะเป็น BMW, 

MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมรีถยนตแ์ทบทุกรุ่นจัดแสดงอยู่ โดยพืน้ทีใ่น BMW Welt จะถูกแบ่ง

ออกเป็นพืน้ทีต่่างๆในการจัดแสดงรถยนต ์BMW โมเดลปัจจุบันทุกซรียี,์ โซนมอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน 

MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ใน

โชวร์มู 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนคร

มวินคิ บรเิวณนี้เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมอืงทีม่รีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึง่สรา้งขึน้

ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกทอ่งเทีย่วรอคอย

เฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อสิระท่านเลอืก

ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศัย   

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AZIMUT หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่9 มวินคิ – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิมวินคิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มเีวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG925   

 

วนัที ่10 กรงุเทพ 

06.05 น. เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง 

PERFECT SOUTHERN GERMANY 

เยอรมนตีอนใต ้10 วนั 7 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั  

2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่25 ม.ค. – 03 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 35,945.- 7,900.- 

วนัที ่04 – 13 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 43,375.- 8,900.- 

วนัที ่05 - 14 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 43,375.- 8,900.- 

วนัที ่06 - 15 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 43,375.- 8,900.- 

วนัที ่11 - 20 เม.ย. 63 78,900.- 78,900.- 78,900.- 43,135.- 8,900.- 

วนัที ่12 – 21 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 43,375.- 8,900.- 
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วนัที ่05 - 14 พ.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,945.- 8,900.- 

วนัที ่09 – 18 ม.ิย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,945.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.     ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูย้ ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500.- บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 



Page 11 of 17 

 

 

 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

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

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของ

พืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปู

ไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ เพือ่ความ

ถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

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

ภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 

1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 

วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใช้จ่ายใหบุ้คคลอื่นในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่าย

ใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) 

แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร
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เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้ม

กบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 
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    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

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

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่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   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 อลกูคา้บาทต ่500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวรบ์รษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางต ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


