
 

HASHTAG GERMANY 

แกรนด์ เยอรมัน 9 วัน 6 คืน ทัวร์เจาะลึกเส้นทางโรแมนติค 
แฟรงเฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น ้าไรน์-วุรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก

ปราสาทนอยชวานสไตน์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปป้ิงเอ้าท์เลท-ชมเมืองมิวนิค 
ราคาสุดคุ้มเพยีง 59,991 บาท  

( ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท และค่าทิป 2,500 บาท) 
บินตรงสู่เยอรมัน..เขาแฟรงค์เฟิร์ต..ออกมิวนิค ไม่ต้องแวะเปลี่ยนเคร่ือง 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 
 บินตรง กรุงเทพ-แฟรงค์เฟิร์ต/ มวินคิ-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัหรูโรงแรม 4 ดาว (พกัแฟรงเฟิร์ต2 คืน /นูเร็มเบิร์ก1 คืน/เคมป์เท่น 1 คืน / มวินิค2 คืน) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์!! 
 บาด ฮัมบูรก์ :ชม ศาลาไทย แห่งแรกในทวปียุโรป 
 เซ็นต์กอร์: ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น ้าไรน์สู่เมืองบ็อปปาร์ด 
 โฮเฮนชวานเกา: เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทเทพนยิายในสวนสนุกดสินย์ีแลนด์  
 ยอดเขาซุกสปิตเซ่: นัง่รถไฟไต่เขา และกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ไต่ระดบัความสูง 3000 เมตร ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน 
 มวินคิ:ชม BMW World  โชว์รูมใหญ่และทันสมยัที่สุด ของรถยนต์บีเอม็ดบัเบิ้ลยู และชม อลัลลิันซ์ อารีน่า สเตเดีย้ม  

ช้อปป้ิงจุใจ!!! องิโกลสตัด วลิเลจเอาท์เลต็  
เมนูพเิศษ**ลิม้รสขาหมูเยอรมนั ** พร้อมเสริฟเบียร์ แบบต้นต ารับ 

 
 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เท่ียวบินขาไป TG  920 BKK – FRA 23.40 – 05.50 

เท่ียวบินขากลบั TG  925 MUC - BKK 13.35 – 06.10 



 

วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต  (เยอรมนั)     

2 
แฟรงค์เฟิร์ต– ไฮเดลเบิร์ก– บาด ฮัมบูรก์–แฟรงค์
เฟิร์ต 

-   
TRYP BY WYNHAM 
FRANKFURT  

3 
แฟรงค์เฟิร์ต– ล่องเรือแม่น ้าไรน์–โคโญจน์– 
แฟรงค์เฟิร์ต 

  - 
TRYP BY WYNHAM 
FRANKFURT 

4 แฟรงค์เฟิร์ต– วูรซ์เบิร์ก–  โรเธนเบิร์ก– นูเร็มเบิร์ก   - 
CENTRO HOTEL NUREMBERG 
(*EX NORIS HOTEL) 

5 นูเร็มเบิร์ก– ปราสาทนอยชวานสไตน์–เคมป์เท่น    BIG BOX HOTEL KEMPTEN 

6 
มวินคิ–เคมป์เท่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่–ช้อปป้ิงองิ
โกลสตัด  -มวินคิ 

 
 

 
 - 

HOTEL 
MERCUREMUCHENNEUPERLA
CH 

7 
มวินคิ–  ชมเมือง – BMW WORLD -ช้อปป้ิง – 
มวินคิ 

  - 
HOTEL 
MERCUREMUCHENNEUPERLA
CH 

8 มวินคิ–อลัลลินัซ์ อารีน่า สเตเดีย้ม– กรุงเทพฯ  - -  

9 กรุงเทพฯ - - -  

 

วนัแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.40 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกบั

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง  
23.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 920 
 

วนัที่สอง   แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-แฟรงค์เฟิร์ต 
05.50 น. เดนิทางถึง สนามบินแฟรงเฟิร์ต หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดนิทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 



 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองไฮเดลเบิร์กเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้ำเนก็คำร์หน่ึงในเมือง
ศูนยก์ลำงกำรศึกษำที่ส ำคญัของเยอรมนั เป็นที่ต ั้งของมหำวทิยำลยัไฮเดลเบิร์กซ่ึงเป็นมหำวทิยำลยัแห่งแรกของ
เยอรมนัน ำเข้ำชมปราสาทไฮเดลเบิร์กที่สร้ำงขึ้นอยู่บนเชิงเขำเหนือแม่น ้ำเน็กคำร์ ซ่ึงสำมำรถมองเห็นววิทิวทศัน์
ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปรำสำทสร้ำงด้วยหินทรำยสีแดงซ่ึงมีอำยุกวำ่ 900ปี ชมประตูที่สร้างเสร็จในคืน
เดยีว วันไนท์เกท หรือ ELIZABETH GATEที่สร้ำงขึ้นโดยค ำสั่งของพระเจำ้เฟดเดอริก สร้ำงให้เป็นของขวญั
วนัเกดิแด่พระมเหสีอลิซำเบธ ซ่ึงสร้ำงเสร็จภำยในคืนเดียว จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ ถงัไวนท์ี่ใหญ่
ที่สุดในโลกมีควำมจุถึง 220,000 ลิตร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบาด ฮอมบวร์ก เป็นเมืองเล็กๆน่ำรักที่มีช่ือเสียงด้ำนน ้ำแร่และสปำ น ำท่ำนชม ศาลาไทย 

แห่งแรกในทวปียุโรป และปัจจุบนัตั้งโดดเด่นเป็นสง่ำอยู่ถึง 2 หลงั ศำลำไทยไดถู้กจดัสร้ำงโดยงบประมำณของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ออกแบบโดยกรมศิลปำกร ได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ด  ำเนินกำร
จดัสร้ำงโดยเชิญอกัษรพระปรมำภิไธย จ.ป.ร. ประดิษฐำนที่หน้ำบนั ทั้ง 3 ด้ำนของศำลำไทย กำรจดัสร้ำงน้ี
นอกจำกเป็นกำรเทิดพระเกยีรติฯแล้ว ยงัเป็นอนุสรณ์สถำนในโอกำสครบรอบ 100 ปี กำรเสดจ็ประพำสเมือง
แห่งน้ี และแสดงถึงควำมสัมพนัธ์ที่ใกลชิ้ดระหวำ่งไทยกบัเยอรมนัที่มีมำชำ้นำน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่
เมืองแฟรงค์เฟิร์ตหน่ึงในมหำนครที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมนั ศูนยก์ลำงแห่งธุรกจิกำรคำ้ที่ส ำคญั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  แฟรงค์เฟิร์ต-ล่องเรือแม่น า้ไรน์-โคโลญจ์น -แฟรงค์เฟิร์ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เขตไรน์แลนด์ หรือดนิแดนแห่งลุ่มแม่น ้าไรน์ระหวำ่งทำงจะผ่ำนแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวนข์ำว

ที่มีช่ือเสียงของเยอรมนั จนถึงที่ท่าเรือเซนต์กอร์น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น า้ไรน์ แม่น ้ำสำย
 ส ำคญัที่สุดสำยหน่ึงของยโุรป ชมทศันียภำพอนัสวยงำมตลอดสองฟำกฝ่ังแม่น ้ำเพลิดเพลินกบัทิวทศันข์องไร่
 องุ่นและปรำสำทของโบรำณอำยุกวำ่ 600ปี และอำคำรบำ้นเรือนของอดีตเหล่ำขุนนำงเยอรมนีที่เรียงรำยอยูส่อง
 ฟำกฝ่ังแม่น ้ำ ผ่ำนบริเวณผาหนิโลเรอไลย์ซ่ึงมีต  ำนำนเร่ืองเล่ำที่ลึกลบัของเสียงสะทอ้นที่เกดิขึ้นบริเวณนั้นเพื่อ
ป้องกนัอนัตรำยให้กบัชำวเรือที่ตอ้งเดินทำงผ่ำนไปมำในช่วงที่แม่น ้ำมีควำมคดเคี้ยวและมีสันดอน สันทรำย
มำกมำยจนเกดิอุบตัิเหตุอยู่เสมอ จนถึง ท่าเรือในเมืองบ๊อปปาร์ด จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโลญจน์เมือง
ส ำคญัริมแม่น ้ำไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของเยอรมนี ศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ งำนศิลปะ และอุตสำหกรรม 
ทั้งยงัเป็นแหลง่ผลิตน ้ำหอมออดิโคโลญ 4711อนัลือช่ือ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย ให้เวลำท่ำนวำ่งเดินเล่นชอ้ปป้ิง-ชมเมือง เมืองโคโลญจ์น เมืองเกำ่สมยัโรมนัเรืองอ  ำนำจ เข้าชมมหาวหิาร
โคโลญจน์โดยเร่ิมกอ่สร้ำงมำตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหำให้ตอ้งหยุดพกักำรกอ่สร้ำงไปบำ้ง จึงตอ้งใชเ้วลำกวำ่หก
ร้อยปีจึงสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ให้เวลำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ชอ้ปป้ิง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่
เมืองแฟรงค์เฟิร์ตน ำท่ำนชมจตุัรัสโรเมอร์ซ่ึงเป็นจตัุรัสที่เกำ่แกท่ี่สุดในเมือง ดำ้นขำ้งกค็ือ THE ROMERหรือ 
Frankfurt City Hall หรือศำลำวำ่กำรเมือง ซ่ึงอยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรสัโรเมอร์ มีเวลำให้ท่ำนเดิน
เล่นย่ำนถนน ZEILที่มีห้ำงสรรพสินคำ้ที่ทนัสมยัและร้ำนคำ้มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้แฟชัน่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ อสิระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่       แฟรงค์เฟิร์ต-วูรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวูรซ์เบิร์กเมืองบนเนินเขำทำงตอนเหนือของแควน้บำวำเรีย ต ั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ำเมนซ่ึงเป็น

อีกแหล่งเพำะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวนข์องเยอรมนั และเป็นเมืองที่ไดร้ับกำรยกย่องให้เป็นมรดกโลกจำกองคก์ำร
ยูเนสโก น ำท่ำนชมควำมงดงำมของเมอืงมรดกโลกเมืองน้ี  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองโรเธนบิร์ก เมืองโบรำณในยุคอศัวนิแห่งป้อมปรำกำร ที่ยอ้นไปในศตวรรษที่ 

13 และเป็นอีกหน่ึงเมืองที่ยงัมีก  ำแพงเมืองโบรำณลอ้มรอบตวัเมืองอยู่น ำท่ำนเดินชมสู่ จตุัรัสกลางเมืองที่ต ั้งของ
ศำลำกลำงเมืองที่สวยงำมมีเวลำให้ท่ำนเดินเล่น ชมเมือง ถ่ำยรูปและเลือกซ้ือของที่ระลึกในช่วงคริสมำตร์ที่โร
เธนเบิร์กเป็นหน่ึงในเมืองที่มีคริสต์มำสต์ที่สวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์กอีกหน่ึงเมือง
สวยในแควน้บำวำเรีย น ำท่ำนขึ้นชมวิวสวยบน ปราสาทไกเซอร์เบิร์กบนเนินเขำ กอ่นลงมำเดินเล่นชมเมืองเกำ่ที่
สวยงำมอิสระชมเมือง ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ อสิระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
  น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัCENTRO HOTEL NUREMBERG หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า       นูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เคมป์เทน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงไปตำมเส้นทำงสำยโรแมนติกอนัมีช่ือเสียงของเยอรมนั ให้ท่ำนไดช่ื้นชม ทิวทศันท์ี่งดงำมตลอด
กำรเดินทำง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกาเมืองเล็กๆริมทะเลสำบแอลป์ ที่ต ั้งของ 2 ปรำสำทช่ือดงัแห่งบำวำ
เรียนอยชวำนสไตนแ์ละโฮเฮนชวำนเกำ น ำท่ำนขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขาเพื่อน ำท่ำนขึ้นชมภำยในปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein)ซ่ึงต ั้งอยู่บนเนินเขำสูงที่สร้ำงจำกบญัชำของกษตัริยล์ุดวคิที่ 2  ที่ตอ้งกำรสร้ำง
ปรำสำทตำมเทพนิยำยของริชำร์ด วำกเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ น ำท่ำนชมววิสวยจำกสะพานแมรี่ จุด



 

ที่ถ่ำยรูปกบัปรำสำทน้ีได้ดีที่สุด ด ัง่รูปโปสเตอร์ โปสกำร์ดต่ำงๆ ซ่ึงควำมงำมน้ียงัท ำให้ปรำสำทแห่งน้ีเป็น
ต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย ์ได้น ำมำสร้ำงเป็นปรำสำทในภำพยนต์กำร์ตูนและได้กลำยเป็นสัญลกัษณ์ของสวน
สนุกดิสน่ียท์ุกแห่งทัว่โลก จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงลงจำกตวัปรำสำท 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลำยทำงสุดทำ้ยของถนนสำยโรแมนติค ตั้งอยู่ในแควน้บำวำเรียสเน่ห์ของ

เมืองน้ีคืออำคำรหลำยๆหลงัจะทำสีหวำนๆ หลำกสีสัน เหมอืนกบัสีลูกกวำดสีสวยๆทั้งเมือง น ำท่ำนเดินเล่น-
ถ่ำยรูป-ชอ้ปป้ิงสินคำ้ที่ระลึกในเมือง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคาร เมนูพเิศษ**ลิม้รสขาหมูเยอรมัน ** พร้อมเสริฟเบียร์ แบบต้นต ารับ 
 น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัBIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก       เคมป์เทน-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปป้ิงเอ้าท์เลทองิโกลสแตด-มิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สถานรีถไฟซุกสปิตบาหน์เพื่อโดยสำรรถไฟไต่เขำเดินทำงขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขำที่
สูงที่สุดในเยอรมนั ให้ท่ำนช่ืนชมทศันียภำพที่สวยงำมตลอด2ขำ้งทำง จนถึงลำนหิมะบนควำมสูงระดบั 2,000
เมตร น ำท่ำนเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดบัควำมสูงสู่ระดบัควำมสูง 3,000 เมตร ให้เวลำท่ำนเดินเล่น
ถ่ำยรูปและช่ืนชมควำมสวยงำมของเทือกเขำแอลป์ และบนยอดเขำซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหน่ึงพรมแดนทำง
ธรรมชำติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอำหำร น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพยีงสถานเีดยีวลงสู่สถานอีปิเซ่  จำกนั้นน ำท่ำน

เดินทำงต่อสู่ เมืององิโกลสแตทเพื่อให้ท่ำนไดม้ีโอกำสเดินเล่นชอ้ปป้ิงใน องิโกลสแตทเอ้าล์เลทวลิเลจ ท่าน
สามารถหาข้อมูลในการช้อปป้ิงได้ที่ https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/  ทางบริษัทฯ
จะจดัวไีอพคูีปองที่ท่านจะได้รับส่วนลดพเิศษเพิม่ขึ้นอกี ประมาณ 5-10 %(ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขของแต่ละร้าน) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ อสิระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
  น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองมิวนคิ นครหลวงแห่งแควน้บำวำเรีย หน่ึงในอดีตอำณำจกัรที่ยิ่งใหญ ่
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด       มิวนิค-ชมเมือง-ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนชม เมืองมิวนคินครหลวงแห่งอดีตอำณำจกัรบำวำเรีย ที่ยิ่งใหญ่แวะถ่ำยรูปสวยกบัพระราชวงันมิ 

https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/%20%20%20%20ทาง


 

เฟนเบิร์ก พระรำชวงัฤดูร้อนของกษตัริยแ์ห่งบำวำเรียสถำนที่ประสูติของกษตัริยล์ุดวกิที่2 กษตัริยแ์ห่งบำวำเรีย 
ผูส้ร้ำง 3 ปรำสำทดงั นอยชวำนสไตน-์ลินเดอร์ฮอฟและเฮอรินคิมเซ ที่กลำยเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้มำ
เยือนบำวำเรียจำกนั้นน ำท่ำนชม บี เอม็ ดบับลวิเวลิด์ โชวรู์มใหญ่และทนัสมยัที่สุดของรถยนต ์บี เอม็ ดบับลิว
ยอดยนตรกรรมแห่งบำวำเรีย ให้เวลำท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปกบัรถยนตรุ่์นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซ้ือ
ของตกแต่งและที่ระลึก ผ่ำนชมสถำนที่ส ำคญัๆของมิวนิค อำทิ โอลมิปิคปาร์ค / ถนนแมกซิมเิลีย่น ที่ต ั้งของ
พระรำชวงัเรสซิเดน้ทแ์ละโอเปรำเฮำ้ส์ รวมทั้งเป็นที่ต ั้งของเหล่ำร้ำนแบรนดเ์นมยี่ห้อดงัของยุโรป 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ช่วงบ่ำย ให้เวลำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ในย่ำนชอ้ปป้ิงใหญ่ของมิวนิคตั้งแต่ถนนแมกซิมเิลยีนจนถึงย่านจตุัรัสมา

เรียน ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองมวินคิ ที่สงวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมทีผ่สมผสำนและยงัเป็นย่ำนถนนคนเดิน 
ย่ำนชอ้ปป้ิงที่มีร้ำนคำ้ ห้ำงสรรพสินคำ้มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจ หรือท่ำนอำจเดนิเล่นถ่ำยรูป
กบัอำคำรสวยงำมมำกมำยรวมทั้งวหิารแม่พระ ที่มีสองยอดโดมรูปทรงหวัหอมอีกหน่ึงในสัญลกัษณ์ของมิวนิค 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ อสิระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปด   สนามบินมวินคิ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินมิวนคิ เพื่อผ่ำนขั้นตอนกำรท ำคืนภำษี – เชค็บตัรโดยสำรตรวจหนงัสือเดินทำงเพื่อ
เดินทำงกลบักรุงเทพฯ ระหวำ่งทำงแวะเกบ็ภำพสวยๆของอลัลแิอนซ์ อารีน่า สเตเดีย้มสนำมฟุตบอลแห่ง 2 ทีม
สโมสรฟุตบอลช่ือดงัของมิวนิค บำเยิร์นมิวนิค และ 1860มิวนิค 

13.35น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925  

วนัทีเ่ก้า   สนามบินสุวรรณภูม ิ

06.10 น.          ถึงท่าอากาศยานสุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
****************************************************************************************************** 
 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  
วนัที่ 8-16 ธันวาคม 2561  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 59,991 บำท 
เดก็อำยุ 02 - 12 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 59,991 บำท 
เดก็อำยุ 02 – 12  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 58,991 บำท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 8,900 บาท 



 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพ ักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงก ัน จึงอำจท ำให้ห้องพ ักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถ้ำเขำ้พกั 3 
ท่ำน มีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจดัหำได้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็เงิน
เพิ่มเติมในกรณีที่อำจมีกำรแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปลี่ยนหรือยำ้ยเมอืงเพื่อให้เกดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ 
ซ่ึงขึ้นอยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไดต้ำมควำมเหมำะสมขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของหวัหนำ้ทวัร์โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ

ลูกคำ้เป็นหลกั 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่ำต ัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสำยกำรบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมที่ระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร 
 ค่ำรถรับ – ส่งระหวำ่งน ำเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร (กฎหมำยยุโรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆตำมที่ระบุในรำยกำร 
 ค่ำประกนัอุบตัิเหตุกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกนิ 1,500,000 บำทเง่ือนไขตำมกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำง 
  ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ในกรณีที่เกนิกว่ำสำยกำรบินก  ำหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัฯที่คอยอ  ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดินทำง 



 

  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกที่รำยกำรระบุเช่นค่ำโทรศพัทค์่ำซกัรีดค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร
เป็นตน้ 

  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกัณที่จ่ำย 3% (ส ำหรับกรณีที่ตอ้งกำรใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทิปพนกังานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนที่เหลือ 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทยขึ้นอยู่กบัควำมพงึพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน ้ำใจในกำรบริกำร 
ค่ำทิปอื่นๆ เช่น พนกังำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงนิ 
 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัที่ท่ำนไดท้  ำกำรจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรจอง
โดยอตัโนมตัิช  ำระส่วนที่เหลือภำยใน 30 วนักอ่นกำรเดินทำงมิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 45 วนัหกัค่ำมดัจ ำ 25,000 บำท(ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น45 วนั) 
ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 30 - 44 วนัหกัค่ำมดัจ ำ 30,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น30 - 44 วนั) 
ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 1 – 29 วนัคิดค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำทวัร์ (ช่วงเทศกำลเป็นสงกรำนตแ์ละปีใหม่1 - 14 วนั) 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนัซ่ึงจะเกดิขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพิจารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมผู้ีร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยินดคืีนเงนิให้ภายใน 15 วนัหรือจดัหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ทำงบริษทัฯ มีหนำ้ที่อ  ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจดัเตรียมเอกสำรให้ครบตำมที่สถำนทูต
ระบุเท่ำนั้น (กำรอนุมติัวีซ่ำขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถำนทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำไม่น้อยกว่ำ 3 
สัปดำห์กอ่นกำรเดินทำง  

ในกรณีที่เอกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมตัิวีซ่ำของท่ำนได้ และท่ำนจะต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ ง หำกตอ้งกำรขอยื่นค  ำร้องใหม่(ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้กบัผูร้้องขอ 
หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวซ่ีำไม่วำ่จะเป็นเหตุผลใดกต็ำมท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องคืนค่ำวซ่ีำได)้ 

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเที่ยว  ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท ั้งหมด (กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดกต็ำม อำจจะถูกระงบั มิให้เดินทำงเขำ้
ประเทศเป็นกำรถำวร) 

หำกท่ำนส่งเอกสำรล่ำชำ้ แลว้ผลปรำกฏว่ำ ผลวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำกอ่นกำรเดินทำง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง (ค่ำมดัจ ำต ัว๋กบัสำยกำรบินหรือหำกทำงบริษทัฯได้ด  ำเนินกำรออกตัว๋แล้ว
ทำงบริษทัฯจะหกัค่ำต ัว๋เคร่ืองบินเตม็จ ำนวนและจะท ำกำรคืนให้ท่ำนตำมที่สำยกำรบินคืนให้กบัทำงบริษทัฯ โดยใชเ้วลำประมำณ 



 

6 เดือนทั้งน้ีบำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำต ัว๋เคร่ืองบินไดท้่ำนสำมำรถตรวจสอบกบัทำงสำยกำรบินโดยตรง ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ
ที่ทำงสถำนทูตเรียกเกบ็ ค่ำมดัจ ำในต่ำงประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 15 วนั 

ผูท้ี่ไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำ – ออกเมืองไดไ้ม่วำ่จะเป็นประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือใชเ้อกสำรปลอมในกำรเดินทำง
และส ำหรับท่ำนที่ถูกปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงทุจริต  หรือจะหลบหนีเข้ำเมือง หรือใช้เอกสำรปลอม
ประกอบกำรยื่นวซ่ีำ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่ำนไดช้  ำระค่ำทวัร์มำแลว้ไม่วำ่บำงส่วนหรือเตม็จ ำนวนและทำงบริษทัฯ
จะแจง้เจำ้หนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ส ำหรับผูเ้ดินทำงที่ทำงบริษทัฯ เป็นผู้ยื่นวซ่ีำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรไม่คืนค่ำทวัร์ท ั้งหมด  ยกเวน้หำกเกดิเหตุจ  ำเป็นสุดวสิัย และทำงบริษทัฯ จะขอด ำเนินกำรแจง้ยกเลิกวซ่ีำของท่ำนเน่ืองจำก
กำรยื่นวซ่ีำจะถูกระบุเป็นสถิติของทำงบริษทัฯกบัทำงสถำนทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกดิเหตุ

จ  ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้เช่น  กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรประทว้งต่ำงๆ และกำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บินหรือกำรยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหำย สูญเสีย หรือได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
หวัหนำ้ทวัร์ โดยทำงบริษทัฯ จะพยำยำมแกไ้ขให้ดีที่สุดโดยจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำดงักล่ำวไดต้ำมควำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะค่ำเงินบำทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็ค่ำน ้ำมนัเพิ่มหรือค่ำต ัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจำกรำคำที่ก  ำหนดไวโ้ดยทำงบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่ำนทรำบกอ่นล่วงหนำ้โดยยืนยนัจดหมำยจำกทำงสำยกำรบินและทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อ
ควำมเหมำะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชนท์ี่ผูเ้ดินทำงไดร้ับเป็นหลกั 

3.เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือ

ออกประเทศ ไม่วำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจำกกำรจองและช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมดแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่ำงๆ 
ตำมที่ไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน 

 
เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยย่ืนขอวซ่ีาที่สถานทูตเยอรมนั)  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 7 วนั 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิ้วมือ ที่ศูนย์ย่ืนวซ่ีาของสถานทูต ตามวนัและเวลานัดหมาย  
 

1. หนงัสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดือนหนงัสือเดินทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ผู ้

เดินทำงจะตอ้งไปยื่นค  ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ที่กองหนงัสือเดินทำง  



 

- หนำ้หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับวซ่ีำอย่ำงนอ้ยไม่ต  ่ำกวำ่ 3 หนำ้   
 

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจุบนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจุบนั  

วซีา่อเมรกิาและวซี่าองักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซี่า ** 

 
 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัใน 

หนงัสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสีขำวเท่ำนั้น เน่ืองจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีำ 
- รูปถ่ำยหนำ้ตรงห้ำมใส่แวน่, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูติบตัร 
- หำกเดก็อำยุมำกกวำ่ 15 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศึกษำอยู่ถึงแมม้ีบตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูติบตัรดว้ย 

 
4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนที่สมรสแลว้  
6. ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนช่ือ 
7. ส ำเนำใบเปลี่ยนนำมสกุล กรณีท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนนำมสกุล 
8. ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนที่หย่ำแลว้  
9. หนงัสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมรีายได้ของผู้เดนิทาง  

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษทัที่ท  ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยมีรำยละเอยีดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงินเดือน, ต  ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยระบุต  ำแหน่ง, อตัรำ
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท ำงำนกบัหน่วยงำน หรือ องคก์ร พร้อมใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด
(ถ้าเป็นหนงัสือรับรองการท างานที่ออกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 

- กรณีเป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบียนกำรคำ้ หรือ ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรือ ส ำเนำหนงัสือรับรองควำมเป็น
เจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต  ่ำกวำ่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท าอาชีพอสิระตอ้งท ำจดหมำยแนะน ำตวัเองวำ่ท ำอำชีพอะไร ไดเ้งินมำจำกอะไร (เป็นภาษาอังกฤษ) 
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   

 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำม ีพร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส  



 

 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงส ำเนำสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเกีย่วกบัควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มรีายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่ำใชจ่้ำย พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงินของผูร้ับรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยให้แกผู่เ้ดินทำง
พร้อมแสดงควำมสัมพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญำติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหำกควำมสัมพนัธ์ไม่
สำมำรถสืบได ้หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นค  ำร้องขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนกัศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบนั  เป็น

ภำษำองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนหรือส ำเนำบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

10. หลกัฐานการเงนิ 
-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงกำรเคลื่อนไหวของบญัชียอ้นหลงั

อย่ำงนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวันย่ืนวซ่ีา)  
**หากสมุดบัญชีมีการอพับุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอพัเดทต่อเน่ือง หรือเดือนกระโดด ต้องขอสเตจ

เม้นเท่านั้น!!! 
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวซ่ีา 

กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เดก็อำยุต  ่ำกวำ่ 20 ปี ตอ้งให้บุคคลในครอบครัวสำยเลือดเดียวกนั เช่น บิดำ,มำรดำ,พี่,นอ้ง  ท  ำ
หนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพนัธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ที่ถูกออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนา
สมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เท่านั้น  ที่แสดงถงึกำรเคลื่อนไหวของบญัชียอ้นหลงัอย่ำง
นอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวันย่ืนวซ่ีา)  

- และเอกสำรผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย 1. ส ำเนำพำสปอร์ตหรือบตัรประชำชน 2.จดหมำยระบุควำมสัมพนัธ์ของผูอ้อกค่ำใชจ่้ำย 3.
เอกสำรแสดงควำมสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบำ้น , ใบสูติบตัร  
หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวซ่ีา 

- กรณีมีเงินฝำกในบญัชีนอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชีอื่นแนบดว้ย อำทิ เช่น บญัชีเงินฝำกประจ ำ เป็น
ตน้ 

- กรณีที่เดินทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในกำรยื่นขอวซ่ีำ ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่ำใชจ่้ำยให้บุคคลใน
ครอบครัวดว้ยแต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุดบญัชีกำรเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจด
ทะเบียนสมรสแลว้กต็ำม หำกมีกำรเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ำยที่มีกำรเงินมำกกวำ่จะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงินพร้อมระบุ
ช่ือและควำมสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทั้งนีเ้พื่อแสดงให้เห็นว่ามฐีานะทางการเงินเพยีงพอที่จะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 



 

 
11. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดนิทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 

- จะตอ้งมีใบอนุญำตจำกผูป้กครองบิดำหรือมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมให้บตุรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกดิขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ  ำเภอตน้
สังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมใีบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกดิขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สังกดัเป็น
ภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำร
งำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ
โดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมช้ีแจงระบุควำมสัมพนัธ์กบัผูป้กครองที่ไปดว้ยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกดิขึ้น
โดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐำนในกำรท ำวซ่ีำ 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น!! ** 

ตอ้งกรอกรำยละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพือ่ควำมสะดวกในกำรขอวซ่ีำ 
หำกท่ำนกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทำงบริษทัฯไม่สำมำรถยื่นวซ่ีำให้ท่ำนได้ 

 
ช่ือ-นำมสกุล  ผูเ้ดินทำง  ภำษำไทย  ............................................................................................................................. ...................... 
ช่ือ-นำมสกุล  ผูเ้ดินทำง  ภำษำองักฤษ ตำมหนงัสือเดินทำง...................................................... ......................................................... 
วนั เดือน ปีเกดิ ค.ศ......................................................................................................... .................................................................. 
เช้ือชำติ .............................. สัญชำติ .............................. สถำนที่เกดิ..................................ประเทศ............................................ 
สถำนภำพ  โสดหย่ำ และมีทะเบียนหย่ำ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
 แต่งงำนแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)   แต่งงำน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
 *กรุณำระบุ วนั/เดือน/ปี ที่เปลี่ยนสถำนภำพ .................................................................................... ................................ 
ที่อยู่ ที่สำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีสถำนทูตติดต่อในช่วงระยะเวลำที่มีกำรยื่นขออนุมตัิวซ่ีำ  
( ถำ้ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น กบัที่อยู่ปัจจุบนัคนละที่อยู่กรุณำแจง้รำยละเอียด ) 
............................................................................................................................. ...............................................................................
........................................................................................................................ .................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................. 
ท่ำนอำศยัอยู่ในบำ้นหลงัน้ีมำเป็นเวลำ ............... ปี ......... เดอืน   
หมำยเลขโทรศพัท ์บำ้น...........................................ที่ท  ำงำน ................................................  
มือถือ..........................................หมำยเลขโทรสำร Fax …………………………................ 
E-Mail......................................................................................................................... .......................................................................
มีหนงัสือเดินทำงมำแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมำยเลขหนงัสือเดินทำงเลม่เกำ่ ................................................................................................................................... .................... 
หนงัสือเดินทำงปัจจุบนัเลขที่ ................................. วนัที่ออก.....................................หมดอำยุ......... ................................................ 
ประเทศที่เคยเดินทำงไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ที่ไป รวมกีว่นั และวตัถุประสงคใ์นกำรไป 
........................................................................................................................................................................................ .................... 
........................................................................................................................................................ ................................................... 
ในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำท่ำนเคยเดินทำงเขำ้กลุ่มประเทศในยุโรปหรือไม่และเมื่อใด โปรดระบุ
............................................................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................... 



 

วนัเดือนปี ที่เคยเขำ้ครั้ งล่ำสุด ............................................................................................. ............................................................... . 
รวมทั้งหมดกีว่นั ................................................................................................... ............................................................................. 
วตัถุประสงคใ์นกำรไป ............................................................................................................................. ......................................... 
ท่ำนเคยไดร้ับกำรปฏิเสธวซ่ีำหรือไม ่ 
ไม่เคย 
เคย(เหตผุลในกำรปฎิเสธ)....................................................................................................... .................................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับรำชกำรอำทิ ทหำร ต ำรวจ และอื่น ๆ กรุณำระบุยศและสงักดัทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ (ถำ้ทรำบ) 
งำนปัจจุบนัท ำอำชีพ , ต ำแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภำษำองักฤษ) 
..........................................................................................................................................................................................................  
ช่ือบริษทัที่ท  ำงำน .............................................................................................................................................................................  
โปรดระบุวนัที่เร่ิมท ำงำน ............................................................................................................................................ ..................... 
ที่อยู่ของบริษทัที่ท  ำงำน...................................................................................................................................... ...............................
เบอร์โทรศพัท ์...................................................................................................................................................................................  
อีเมลล ์.................................................................... ............................................................................................................................  
ท่ำนมีรำยไดน้อกเหนือจำกงำนประจ ำหรือไม่  ม ี  เงินเดือน...........................บำท      ไมม่ ี
ถำ้มีโปรดกรอกรำยละเอียด .............................................................................................................. ................................................ 
รำยไดร้วมต่อเดอืนจำกทุกงำนที่ท่ำนท ำ....................................................................... .................................................................... 
ท่ำนมีรำยรับจำกแหล่งอื่นๆหรือไม ่รวมทั้งเพือ่นๆและ ครอบครัว 
     ม ี รำยได.้...................... บำท  
ไม่ม ี
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอยีด ..................................................................................................... ............................................................     
ท่ำนไดม้ีกำรออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบำ้น , ที่ดิน , อสังหำริมทรพัย ์, ซ้ือหุ้นเล่นแชร์หรือไม่   
มี  
      ไม่ม ี
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอยีดพร้อมระบุมูลค่ำรวม.................................................................................................................. ................. 
ท่ำนแบ่งรำยไดข้องท่ำนให้กบัสมำชิกครอบครัวเดอืนละเท่ำไหร่ ........................................................ ............................................. 
ท่ำนไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่ำไหร่ ............................................................................................................................. .................. 
ในกำรเดินทำงครั้ งน้ี ใครเป็นคนออกค่ำใชจ่้ำยให้ท่ำน ............................................................................................... ....................... 
ใครเป็นคนจ่ำยค่ำใช้จ่ำย ต่ำงๆ เช่น ค่ำโรงแรม  ค่ำอำหำร .................................................... ............................................................. 



 

ถำ้มีคนจ่ำยให้ท่ำน ไม่วำ่จะเป็นบำงส่วน หรือ ทั้งหมด เขำไดจ่้ำยให้เป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ............................................................ 
ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัของท่ำนในกำรไปองักฤษเป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ .................................................................................................. . 
 
 
ประวตัิของบิดำ  
ช่ือของบิดำ ........................................................................... นำมสกุลของบิดำ ............................................................................... 
วนั เดือน ปีเกดิ ของบิดำ ......................................................สถำนที่เกดิของบิดำ ........................... ................................................ 
ประเทศที่เกดิ ..................................................... เช้ือชำติ ........................................ สัญชำติ ......................................................... 
 
ประวตัิของมำรดำ  
ช่ือของมำรดำ ...........................................................................นำมสกุลของมำรดำ.........................................................................  
วนั เดือน ปีเกดิ ของมำรดำ......................................................สถำนที่เกดิของมำรดำ........................... ............................................ 
ประเทศที่เกดิ ..................................................... เช้ือชำติ ........................................ สัญชำติ ......................................................... 
 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหย่ำกรุณำกรอกขอ้มูลของคู่สมรสเกำ่ดว้ย 
ช่ือ นำมสกุล ของ คูส่มรส .......................................................................................มือถือ....... .......................................................... 
วนั เดือน ปีเกดิ ของคู่สมรส ................................................................................................. .............................................................. 
เช้ือชำติ .............................................................................. สัญชำติ ................................................................................. ................ 
ที่อยู่ปัจจุบนัของคู่สมรส..................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................โทรศพัทท์ี่บำ้น ..................................................... 
ในกรณีที่มีบุตร ตอ้งกรอกรำยละเอยีดเพิม่เติมทุกคน 
ช่ือ นำมสกุล ของบุตร............................................................................................................................. .......................................... 
วนั เดือน ปีเกดิของบุตร ............................................................................................................................. ........................................ 
ปัจจุบนับุตรอำศยัอยู่ที่.......................................................................................................................................................................  
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