
 

 

 

 
 

 
 

 

เบสเอเวอร ์เยอรมนั 11 วนั 8 คืน 
โดยสายการบินไทย บินตรงสู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ 

เข้าชม 2 ปราสาทดงั  

ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ และ ปราสาทไฮเดลบิรก์ 
เท่ียวเมืองมรดกโลกแบมเบิรก์ เดรสเดน ฮนัโนเวอร ์และ ดอรท์มุนท ์

ชมจตัุรสัแห่งนครมิวนิค และบรรยากาศท่ีงดงามของ 
เมืองฟสุเซ่นและโฮเฮนชวานเกา แวะถา่ยรปูมหาวิหารโคโลญจ ์ 

ช้อปป้ิงถนนคนเดิน เท่ียวสตุททก์ารท์ ต้นก าเนิดรถยนต์ยคุแรกๆ 
เท่ียวเมืองสวยน่ารกั นูเรมเบิรก์ และล่องเรือแม่น ้าไรน์ท่ีเมอืงบอ๊ป

พารด์ 
พร้อมช้อปป้ิงจใุจในเบอรลิ์น แฟรงกเ์ฟิรต์ และ Ingolstadt Village 

Free day อิสระพกัผ่อนและเดินเท่ียวเองในเมืองมิวนิค  

พกัใจกลางเมือง อาทิ Mercure Hotel Munich City Centre 

  
     

 

 

 

 

 

 

Best ever Germany 



 

 

 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงำมของประเทศเยอรมนัลว้นๆ โดยน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

แฟรงกเ์ฟิรต์   เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่
แม่น ้ำไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนำคำรกลำงยุโรป 
และยงัเป็นเมอืงทีร่ ำ่รวยทีสุ่ดในกลุ่มสหภำพยโุรป 

ไฮเดลเบิรก์  ตัง้อยู่ในรฐับำเดน้-เวริท์เทมแบรก์ ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็น
เมอืงทีเ่ก่ำแก่ เมอืงทำงประวตัศิำสตรข์องไทยเมอืงหนึง่ 

สตุทท์การท์ เมอืงใหญ่อนัดบัหกของประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงหลวงเก่ำแห่งแควน้วอรต์เทมแบรก์ และเป็นเมอืงศูนยก์ลำง
ทำงเศรษฐกจิทีม่สี ำนักงำนบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีงตัง้อยู่มำกกว่ำ 150,000 บรษิทั 

ฟสุเซ่น  เมอืงทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมี
ควำมรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แตยุ่คโรมนั 

โฮเฮนชวานเกา  เ มื อ ง ที ่ ตั ้ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต แ ค ว้ น บ ำ ว ำ เ รี ย ต อ น ใ ต้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี  ติ ด กั บ
ชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง เ ก่ ำ ม ำ ตั ้ ง แ ต่ ค รั ้ ง จั ก ร ว ร ร ดิ โ ร มั น  แ ล ะ เ ป็ น ที ่ ตั ้ ง
ข อ ง ป ร ำ ส ำ ท ข อ ง ก ษั ต ริ ย์ บ ำ ว ำ เ รี ย แ ล ะ ยั ง แ ว ด ล้ อ ม ไ ป ด้ ว ย ท ะ เ ล ส ำ บ น้ อ ย ใ หญ่  ที ่ตั ้ ง
ข อ ง ป ร ำ ส ำ ทน อ ย ช ว า น ส ไ ต น์ ” ซึ ่ ง อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข ำ สู ง ที ่ส ร้ ำ ง จ ำ ก บั ญ ช ำ ข อ ง ก ษั ต ริ ย์
ลุ ด วิ ค ที ่  2  แ ล ะ ยั ง เ ป็ น ป ร ำ ส ำ ท ต้ น แ บ บ ที ่ว อ ล ท์ ดี ส นี ย์ ไ ด้ น ำ ม ำ ส ร้ ำ ง เ ป็ น ป ร ำ ส ำ ท ใ น
ภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บำวำเรยี ศนูยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ 
กำรธนำคำร และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำง
วฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ี
ทีสุ่ดดว้ย 

นูเรมเบิรก์  อกีหนึง่เมอืงสวยน่ำรกัๆ ของเยอรมนั เมอืงโบรำณทีม่อีำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ถูกทิ้งระเบดิอย่ำงหนกัในปี 1945 
จำกสมัพนัธมติรแตปั่จจุบนัไดท้ ำกำรบูรณะขึ้นมำใหม่ใหง้ดงำมดงัเดมิ  

แบมเบิรก์  เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ดในรฐับำวำเรยี เยอรมนี ดว้ยเป็นเมอืงแห่งศูนยร์วมทำงประวตัศิำสตรท์ีม่ ี
ควำมโดดเด่นทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและมรดกทำงวฒันธรรมทีไ่ดร้บักำรเกบ็รกัษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีจนท ำใหท้ีน่ี ่
ไดร้บักำรขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ำรยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1993  

เดรสเดน เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็น “ฟลอเรน้ซ์แห่งลุ่มแม่น ้ำเอลเบ”้  

เบอรลิ์น เมอืงหลวงอนังำมสงำ่ของเยอรมนี หลงัจำกกำรรวมประเทศแลว้ เมอืงเบอรล์นิถูก
ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นเมอืงทีท่นัสมยัและมคีวำมพรอ้มส ำหรบัเมอืงหลวงใหม่ 

ฮนัโนเวอร ์ เป็นเมอืงแห่งศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ของเยอรมนั 

ดอรท์มุนท ์ เป็นเมอืงทีม่คีวำมทนัสมยัผสมผสำนอย่ำงลงตวักบัควำมเก่ำแกท่ีแ่สนสวยงำมของ
สถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ 



 

 

โคโลญจ ์ เป็นเมอืงเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีต่ัง้มำตัง้แต่สมยัโรมนั และยงัเป็นเมอืงหลวงเก่ำของเยอรมนัตะวนัตกในสมยัอดตี
ก่อนกำรรวม ตวักนักบัเยอรมนัตะวนัออก คนไทยเรำจะรูจ้กัเมอืงนี้ตำมชือ่ของน ้ำหอม โอ เดอร ์โคโลญจน์ 
และยงัเป็นแหล่งผลติน ้ำหอมดงักล่ำวมำตัง้แต่เกอืบ300ปี เลข 4711 

บอ๊ปพารด์ เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไรน์ แมน่ ้ำสำยส ำคญัของประเทศ ไหลผำ่นเมอืงต่ำงๆ และชมทศันียภำพอนังดงำม
ของบำ้นเรอืและแหล่งปลูกไวน์ทีส่ ำคญัของเยอรมนัี 

 

ก าหนดการเดินทาง  16-26 ม.ค. / 13-23 ก.พ. / 20-30 มี.ค.2565 /  

10-20 เม.ย. / 1-11 พ.ค.2565 
 

 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ D 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
 ก าหนดการเดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการ 

ซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 

23.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG-920 
 **ก ำ ห น ด ก ำ ร เ ดิ น ท ำ ง ช่ ว ง เ ดื อ น  เ ม .ย . แ ล ะ พ .ค . เ ป ลี ่ย น เ ว ล ำ บิ น เ ป็ น  23.45 น .  ถึ ง

สนำมบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ เวลำ 06.15 น.** 

 

วนัทีส่อง แฟรงกเ์ฟิรต์-ไฮเดลเบิรก์-ปราสาทไฮเดลเบิรก์-สตุททก์ารท์-ฟสุเซ่น  

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ Heidelberg (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) ตัง้อยูใ่นรฐับาเดน้-เวริท์เทมแบรก์ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั นอกจากไฮเดลเบริก์จะ
เป็นเมอืงประวตัศิาสตรส์ าหรบัเยอรมนีแลว้ ยงัเป็นเมอืงประวตัศิาสตรส์ าหรบัคนไทยเมอืงหนึ่ง น าท่านชม 
เมืองไฮเดลแบรก์ หรือ ไฮเดลเบิรก์ ซึง่เป็นเมอืงประสตูขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล 
รชักาลที ่8 และอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมาเดนิบนเสน้ทางนักปราชญ์ของเมอืงนี้แลว้และเป็นเมอืงมรดกโลก
องคก์ารยเูนสโก ้เน่ืองจากมแีหล่งท่องเทีย่วมากมายและเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความ
สงา่ ความสงบรม่รื่น ซึง่ทีน่ี่มหาวทิยาลยัไฮเดลแบรก์ยงัเป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่สุดของเยอรมนัอกีดว้ย น า
ท่านขึน้รถรางไฟฟ้าเพื่อขึน้สู่เนินเขา น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ 
Heidelberg Castle ทีต่ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้าเนคคาร ์แต่เดมิจะเป็นป้อมปราการมาก่อน 
แต่ภายหลงัมาเปลีย่นเป็นทีอ่ยู่อาศยั ส่วนปราสาทแห่งนี้ถูกน ามาจากหลายที่
ดว้ยกนั ส าหรบัส่วนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของปราสาทแห่งนี้ คอื เสาแกรนิตแบบโรมนั ซึง่
น ามาจากพระราชวงัหลวงของพระเจา้ชารล์เลอมารน์ ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งต่อ



 

 

เตมิเรื่อยมาตัง้แต่ครสิต ์
ศตวรรษที ่14 จนกระทัง่ถงึสงคราม 30 ปี ดงันัน้จงึท าใหเ้ราพบรปูแบบของ
สถาปัตยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไม่วา่จะเป็นโกธคิ เรอเนอซองสห์รอื
บารอ็ค และชมถงัไวน์ทีม่อีายุเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกอายุ 100 กว่าปี จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรปูบนสะพานเก่าแกข่องเมอืงไฮเดลเบริก์ ซึง่จากจุดน้ีจะมองเหน็ปราสาทไฮ 

เดลเบริก์ตัง้เด่นตระหงา่นเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง   
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Brauhaus Vetter Restaurant 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสตุทท์การท์ Stuttgart (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่อนัดบั 6

ของประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงหลวงเก่าแหง่แควน้วอรต์เทมแบรก์และเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีม่ี
ส านักงานบรษิทัทีม่ชีื่อเสยีงตัง้อยู่มากกว่า 150,000 บรษิทั สตุทการท์เป็นตน้ก าเนิดของรถยนตใ์นยุคแรกๆ 
จงึมบีรษิทัรถยนตท์ีม่ชีื่อเสยีง เช่น เมอรซ์เิดสเบนซ์ พอรเ์ช่ มายบคั และเป็นตน้แบบรถคนัแรกของโฟลคส์วา
เกน โดยเฉพาะพอรเ์ช่นัน้มสีญัลกัษณ์ของเครื่องหมายการคา้เป็นตราประจ าเมอืงสตุทการท์ดว้ย น าท่านชม
จตุัรสัชลอสสพ์ลาทซ์ Schlossplatz จตัุรสัใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด ถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1746-
1807 มสีถานทีส่ าคญัๆ อาท ิปราสาทใหม่ (New Castle) ปราสาทโบราณ พพิธิภณัฑศ์ลิปะ ลานน ้าพุ สถานี
รถไฟหลกั น าท่านเดนิลดัเลาะไปเรื่อยๆ ไปจนถงึถนนย่านการค้า Konigstrasse ซึง่มคีวามคกึคกัใน
บรรยากาศรา้นคา้แบบทนัสมยัมากมาย จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกพพิธิภณัฑร์ถยนตเ์มอรซ์เิดส
เบนซ์ (Mercedes-Benz Museum) ทีม่กีารสะสมรวบรวมรถยนตย์ีห่อ้น้ีไวม้ากมายหลายรอ้ยคนั รวมถงึยาน
ยนตค์นัแรกของโลกทีม่เีครื่องยนตส์บูเดยีว ผลงานของ Karl Benz และ Gottlieb Daimler สองต านานแหง่
โลกยานยนต ์สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟสุเซ่น Fussen (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี Phoenix China Restaurant  

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Euro Park Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  ฟสุเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิเทีย่วชม เมอืงฟสุเซ่น เมอืงทีม่อีายมุากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืง

สุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืง
ฟุสเซ่นนี้เป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสนิคา้และซื้อขายเกลอืมาแต่โบราณ นอกจากนี้
เมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามน่ารกัและตกแต่งไปดว้ยสสีนัทีส่วยงามของ
บา้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั 
และรา้นคา้ทีต่กแต่งอย่างมสีไตล์ ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูชัว่ครู่ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้อยู่ในเขตแควน้บา
วาเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่า
มาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงั



 

 

แวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ น าท่านเขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
ซึง่อยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ทีต่อ้งการสรา้งปราสาท
ตามเทพนยิายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น าท่านชมววิสวย
จากสะพานแมรี ่จุดทีถ่่ายรปูกบัปราสาทนี้ไดด้ทีีสุ่ด ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสการด์ต่างๆ 
ซึง่ความงามนี้ยงัท าใหป้ราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ามา
สรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย 
(การเดนิทางไปสู่ปราสาทบรกิารดว้ยรถชทัเทิล้บสั หากรถปิดใหบ้รกิารดว้ยกรณี
ใดๆ จะตอ้งใชก้ารเดนิเทา้แทน หรอืนัง่รถมา้ ซึง่บรกิารรถมา้ไมร่วมอยูใ่นค่าบรกิาร
ทวัร ์หากตอ้งการโดยสารขึน้ลงช าระเพิม่ท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Schloss Restaurant   

บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมิวนิค (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นคร
หลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้าอิ
ซาร ์เป็นศูนยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และ
เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็น
ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น าท่านชมบรเิวณห้อง
จดัแสดงหรือเฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW 
ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ใหเ้วลาท่านเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ พรอ้ม
เลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากบเีอม็และมนิิคเูปอร์ ผ่านชมสนามกฬีาอารน่ีา อลอินัซ์ โอ
ลมิปิคทาวเวอร ์เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชมนครมิวนิค ซึง่มหานครแห่งนี้ ก่อตัง้ใน คศ.1158  มี
บรรยากาศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่าแบบเรอเนซองสค์ลาสสคิ
หรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย น าท่านสู่บรเิวณ จตุัรสัมาเรียน 
ย่านใจกลางเมอืงเก่าของมวินิค ซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิMariensaule รปูปัน้พระแมม่ารทีองค าบน
เสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนาฬกิาทีเ่รยีกวา่ Glockenspiel มรีะฆงัและตุ๊กตาซึง่จะ
ออกมาเตน้ระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมงเชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหนึ่งรอบในหน้ารอ้น 
และมโีบสถ์แม่พระทีง่ดงามทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณย่านน้ียงัมรีา้นจ าหน่าย
สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยู่มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมนูขาหม ูเมนูเด่นของเยอรมนั ณ 
รา้น Hofbrauhaus Munich Restaurant   

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Mercure Hotel Munich City Center หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

 
 
 

 



 

 

วนัทีสี่ ่   มิวนิค (อิสระเทีย่วเตม็วนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

อิสระเตม็วนั ให้ท่านอิสระเดินเล่นในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จาก
ย่านช้อปป้ิง 

  (ไม่มีรถโค้ชบริการ อิสระอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั) 

  สถานทีแ่นะน าในมวินิค ท่านสามารถอสิระเทีย่วชมสถานทีเ่หล่านี้หรอื
นอกเหนือจากนี้ไดเ้ช่นกนั และเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง 

 - พระราชวงัเรสซเิดนซ์ Residenz Munich พระราชวงัแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1385 เป็น
อดตีพระราชวงัหลวงของราชอาณาจกัรบาวาเรยีในอดตีและเป็นทีท่รงงานของ
กษตัรยิแ์ห่งแควน้บาเยริน์มายาวนานกว่า 500 ปี เสน่หข์องพระราชวงัแหง่นี้ คอืมี
ความผสมผสานของศลิปะหลายยุคหลายสมยั โดยมทีัง้ยุคฟ้ืนฟศูลิปะวทิยาการ 
ยุคบารอ็ค และยคุรอ็คโคโค ภายในมหีอ้งจดัแสดงถงึ 130 หอ้ง 

 - พระราชวงันมิเฟนบูรก์ Nymphenburg Palace ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นพระราชวงัฤดรูอ้น
ของพระราชวงศผ์ูป้กครองรฐับาวาเรยี โดดเด่นดว้ยรปูแบบสถาปัตยกรรมสไตล์
บารอ็ค ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงภาพวาด งานศลิป์ และเฟอรน์ิเจอรใ์หช้ม
มากมาย และมสีวนสวยทีเ่ตม็ไปดว้ยฝงูหงสแ์ละเป็ดอยู่ดา้นหน้า 

 - วหิารฟาสเอน็เคเครีย์ Frauenkirche หรอืทีรู่จ้กัในชื่อ Church of Our Lady เป็นวหิาร
เก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่15 ตามเเบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัโกธคิ มี
จุดเด่นคอืหลงัคาโดมคู่สเีขยีวสไตลเ์รอเนอซองส ์และจุดชมววิบนหอคอยทางทศิ
ใตท้ีส่ามารถมองเหน็ววิของเมอืงมวินิคสวยๆ โดยมเีทอืกเขาแอลป์เป็นฉากหลงัอยู่
ไกลๆ 

 - ตลาดวคิทวัเลยีน Viktualienmarkt ตลาดสดทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืง
มวินิค มมีาตัง้แต่ศตวรรษที ่18 โดยเริม่จากวถิชีวีติชาวไร่ของคนทอ้งถิน่สมยันัน้ ที่
นิยมน าผลผลติจากไร่ของตวัเองมาขาย จนขยายตวักลายเป็นตลาดใหญ่ ทีม่ี
สนิคา้มากมายใหเ้ลอืกจบัจ่าย ไม่ว่าจะเป็นวตัถุดบิอาหาร พนัธุพ์ชื เน้ือสตัว ์
อาหารแปรรปู เครื่องดืม่ เครื่องปรุง เป็นตน้ รวมรา้นคา้กว่า 100 รา้น 

 - ฮอฟบรอยเฮาส ์Hofbrauhaus โรงเบยีรเ์ก่าแก่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1589 เป็นดัง่
สวรรคข์องนักดื่มเบยีรเ์ยอรมนั ท่ามกลางความครกึครืน้ของผูค้น เสยีงดนตร ีและ
บรรยากาศภายในรา้นทีถู่กตกแต่งแบบพืน้เมอืงดัง่เดมิ 

 - ถนนคนเดนิ Neuhauser Strasse และ Kaufingerstrasse ถนนทัง้สองสายเป็นถนนคนเดนิ
เก่าแก่ทีเ่ชื่อมต่อกนัเป็นทางเดนิยาว โดยตลอดทัง้สายจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมตัง้อยู่
เรยีงราย ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบั รวมถงึสนิคา้อื่นๆ อกีดว้ย 



 

 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Mercure Hotel Munich City Center หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า   มิวนิค-อิงโกลสตดัท์-นูเรมเบิรก์-แบมเบิรก์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอิงโกลสตดัท์ Ingoldstadt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) น าท่านสู่ Igolstadt Village Outlet ชอ้ปป้ิงเอ๊าทเ์ลต็ทีต่ัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืง
มวินิค และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วบรวมรา้นคา้ไวม้ากมาย สนิคา้แบรนดช์ื่อดงัต่างๆ มี
ใหเ้ลอืกมากมาย อาทเิช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบ
รนดเ์นมมากมายหลากหลายแบรนด ์อาท ิ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 เป็น
ตน้ และอื่นๆ อกีมากมายทีต่่างน าสนิคา้มาลดราคา (เอา๊ท์เลท็ ปิดทุกวนัอาทิตย)์ 
**เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยั ** 

บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเนินรแ์บรก์ หรือนูเรมเบิรก์ Nuremberg / Nurnberg (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชม เมอืงนูเรมเบิรก์ อกีหนึ่งเมอืงสวย
น่ารกัๆ ของเยอรมนั น าท่านเดนิเล่นในเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เดนิ
ชมเมอืงโบราณทีม่อีายุกว่า 900 ปี ซึง่ถูกทิง้ระเบดิอย่างหนักในปี 1945 จาก
สมัพนัธมติร แต่ปัจจุบนัไดท้ าการบูรณะขึน้มาใหม่ใหง้ดงามดงัเดมิ ใหท้่านถ่ายรปู
เป็นทีร่ะลกึกบับรเิวณดา้นหน้าของโบสถ์เซนตล์อรเ์รนซ์ พรอ้มเดนิเล่นชมเมอืง
จนกระทัง่ถงึบรเิวณจตัุรสักลางใจเมอืงซึง่มตีลาดนัดขนาดใหญ่ประจ าเมอืง ถอืเป็น
ตลาดนัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมโีบสถ์พระแมม่า
เรยี จุดเด่นคอืนาฬกิาตุ๊กตาไขลานทีห่น้าจัว่ของโบสถ์พระแมม่าเรยี จากนัน้อสิระ
ใหท้่านถ่ายภาพความงดงามของน ้าพุเชนิเนอรบ์รุนเนน สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู่เมืองแบมเบิรก์ Bamberg เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในรฐับาวา
เรยี เยอรมนี ดว้ยเป็นเมอืงแห่งศูนยร์วมทางประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามโดดเด่นทางดา้น
สถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีจนท าให้
ทีน่ี่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ.
1993 แบมเบริก์จงึกลายเป็นศูนยก์ลางของการท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากเป็น
อนัดบัตน้ๆ ในประเทศเยอรมนี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี Dynasty China Restaurant   



 

 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg หรอื
ระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก   แบมเบิรก์-เดรสเดน-พระราชวงัสวิงเกอร-์เบอรลิ์น 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเดรสเดน Dresden (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
เมอืงสวยแห่งเยอรมนัตะวนัออก ในอดตีเป็นเมอืงทีเ่คยไดช้ื่อว่ามจีตัุรสักลางเมอืงที่
สวยทีสุ่ดในเยอรมนัตะวนัออก และยงัไดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็น ฟลอเร้นซ์แห่ง
ลุ่มแม่น ้าเอลเบ้ ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีแ่มว้่าจะถูก
ผลกระทบอย่างหนักในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ที ่2 จากการทึง้ระเบดิถล่มทัง้
เมอืงของสมัพนัธมติรอย่างหนัก ในวนัที ่13-14 ก.พ. ค.ศ.1945 รฐับาลของเยอรมนั
ตอ้งใชเ้วลาร่วม 50 ปี ซ่อมแซมขึน้มาใหม่ทัง้หมด น าท่านเขา้ชม พระราชวงัสวิง
เกอร ์Zwinger แห่งอาณาจกัรแซกซอน ซึง่จกัรพรรดอิอกสัตสุ เดอะสตรอง ได้
สรา้งไวอ้ย่างสวยงามดว้ยศลิปะในยุคบารอค นอกจากน้ียงัเป็นทีต่ัง้ของแกลลอรี่
แสดงภาพวาดทีส่ะสมเป็นคอลเลคชัน่ต่างๆ จ านวนมาก และยงัเป็นสถานทีร่วบรวม
งานศลิป์มากกว่า 2,000 ชิน้อกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี Mandarin Restaurant   

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบอรลิ์น Berlin (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืง
หลวงอนังามสงา่ของเยอรมนี หลงัจากการรวมประเทศแลว้ เมอืงเบอรล์นิถูก
ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นเมอืงทีท่นัสมยัและมคีวามพรอ้มส าหรบัเมอืงหลวงใหม่ น าท่าน
เทีย่วชมร่องรอยในประวตัศิาสตรแ์ห่งการปกครองทีแ่ยกเยอรมนีออกเป็นสองฝัง่
ระหว่างตะวนัตกและออก เริม่จากชมเชค็พอยท์ชารลี์ (Charlie Check point) ซึง่เป็น
เขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมรกินัและรสัเซยี จากนัน้ชมเบอรลิ์นโดม 
(Berliner Dome) มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเยอรมนี สรา้งในระหว่างปี 
1894-1905 ในรปูแบบสไตลอ์ติาเลยีนเรอเนสซองส ์และแวะถ่ายรปูกบัประตบูรานเด
นบวรก์ (Brandenburger Tor) ประตูสญัลกัษณ์ของเมอืง ดา้นบนเป็นรปูปัน้ของเทพี
แห่งชยัชนะสทีองเด่นตระหงา่น และถ่ายรปูกบัอาคารรฐัสภาเยอรมนั (Bundestag) 
อาคารทีใ่ชเ้ป็นรฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์ในปี 
1884-1894 อาคารรฐัสภาแหง่นี้ถูกใชม้าตัง้แต่ครัง้สาธารณะรฐัไวมาร ์จนหลงั
สงครามโลกไดม้กีารสรา้งโดมแกว้ครอบตวัอาคารโดยสถาปนิกชื่อกอ้งโลกชาว
องักฤษ เซอรน์อรแ์มน-ฟอสเตอร ์และผ่านชมจตุัรสัโพสต์แดมเมอร ์(Potsdamer 



 

 

Platz) เมอืงใหมท่ีถู่กสรา้งขึน้ใหม้ขีนาดใหญแ่ละทนัสมยัแห่งหนึ่งในยโุรป ใชเ้งนิทุน
กว่า 4 พนัลา้นเหรยีญยโูร ภายในประกอบไปดว้ยตกึทีท่ าการของ Sony, A&T, ABB 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี China Restaurant Sonne   

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Leonardo Boutique Hotel Berlin City South หรอื
ระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  เบอรลิ์น-ช้อปป้ิงย่านคดูมั-ฮนัโนเวอร ์ 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    
 น าท่านชมอสีตไ์ซดแ์กลลอรี ่ทีท่ิง้ร่องรอยของก าแพงเบอรลิ์น (Berlin Wall) ฉาก

ต่างๆ ทีเ่กดิจากการพลดัพรากของเหตุการณ์ วนัที ่13 สงิหาคม 1961 วนัเริม่การ
สรา้งก าแพงทีม่คีวามยาวกว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิ
จากศลิปินกว่า 118 ท่าน บนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา ทีจ่ะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ 
แทนค าพดูทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าเป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากนัน้
อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่านเดอะควัฟัวชเตนดมั หรือท่ีชาวเมอืงเรียกกนัติด
ปากว่าคดูมั ถนนชอ้ปป้ิงและยา่นธุรกจิอนัดบั 1 ของกรงุเบอรล์นิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมนูหมทูอดชไนเซล เมนู
เอกลกัษณ์ของเยอรมนั ณ รา้น Lowenbrau am Gendarmenmarkt 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮนัโนเวอร ์Hannover (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
อกีเมอืงใหญข่องเยอรมนัทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศและมฐีานะเป็นเมอืง
หลวงของแควน้โลเวอร ์เซกโซนี่ เป็นเมอืงแห่งศูนยก์ลางทางการคา้ของเยอรมนั 
และมสีถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและน่าสนใจมากมายหลายแห่ง น าท่านชม
ย่านเมืองเก่า ซึง่เป็นศูนยร์วมของอาคารเก่า, พพิธิภณัฑ,์ เขตตลาดเก่า จากนัน้
แวะถ่ายรปูภายนอกศาลาว่าการเมือง Hannover City Hall เป็นอาคารเก่าแก่ทีม่ ี
ความสวยงามและเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีโ่ดดเด่นเป็นอย่างยิง่ และมกีาร
จดัแสดงนิทรรศการต่างๆ หนุมเวยีนเป็นประจ า และดว้ยการมโีดมทีใ่หญแ่ละสงู ท า
ใหข้ึน้ไปชมววิทวิทศัน์ของเมอืงฮนัโนเวอรไ์ดแ้บบ 360 องศา 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Maredo Steakhaus in Bremen   

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Leonardo Hotel Hannover Airport หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

  

วนัทีแ่ปด ฮนัโนเวอร-์ดอรท์มุนท์-โคโลญจ-์มหาวิหารโคโลญจ-์ช้อปป้ิงถนนคนเดิน 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    



 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ดอรท์มุนท์ Dortmund (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
เป็นเมอืงเก่าแก่ของเยอรมนั โดยตัง้อยูท่างตะวนัตกของเยอรมนั และเป็นเมอืงทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในแควน้นอรท์ ไรนซ์ เวสตพ์าเลยี และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวาม
ทนัสมยัผสมผสานอย่างลงตวักบัความเก่าแก่ทีแ่สนสวยงามของสถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ มากมาย และมชีื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของเบยีรแ์ละมทีมีฟุตบอลชื่อดงัของ
เยอรมนัอย่าง โบรุสเซยี ดอรท์มนุด ์น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบัสนามฟุตบอล 
Signal Iduna Park สนามฟุตบอลทีใ่หญแ่ละเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด
ของเยอรมนั โดยสนามแหง่นี้สรา้งเสรจ็เมื่อปี ค.ศ.1974 เพื่อเป็นสนามแขง่ฟุตบอล
โลกรอบสุดทา้ยในปีเดยีวกนั จากนัน้น าท่านสู่ย่านเมอรร์คิไคเชยีร ์Merienkirche เป็น
ย่านเก่าแก่ทีม่คีวามสวยงามและมบีรรยากาศของเมอืงยุคกลาง โดยเป็นแหล่งทีต่ัง้
ของโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท ์ทีส่รา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่11 หลายแห่งดว้ยกนั 
นอกจากนี้แลว้ยงัมจีุดท่องเทีย่วทีม่คีวามน่าสนใจอย่างแท่นบชูาแพทรคิไคเชยีร ์ที่
มคีวามสวยงามและมอีายมุากกว่า 600 ปี และแวะถ่ายรปูกบัโรงละครโอเปร่า 
Opernhaus Dortmund เป็นอาคารทีม่คีวามเก่าแก่และสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในยุค
นาซ ีโดยเป็นพืน้ทีซ่ึง่ใชส้ าหรบัจดักจิกรรมต่างๆ ซึง่แต่เดมิพืน้ทีบ่รเิวณน้ีเคยเป็น
โบสถ์ของชาวยวิมาก่อน ซึง่ไดถ้กูท าลายลงโดยนาซใีนชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 
ก่อนทีจ่ะสรา้งโรงละครแหง่นี้ขึน้มาแทนที ่

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Maredo Steakhaus 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโคโลญจ ์Cologne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
เมอืงเก่าแก่ทีต่ัง้มาตัง้แต่สมยัโรมนั ชื่อเมอืงนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึง่ตัง้อยูท่างตอน
ใตข้องรฐั Nordrhein-Westfalen เยอรมนัเหนือใกลก้บัเมอืงบอนน์ เมอืงหลวงเก่าของ
เยอรมนัตะวนัตกในสมยัอดตีก่อนการรวมตวักนักบัเยอรมนัตะวนัออก ชาวไทยเรา
จะรูจ้กัเมอืงนี้ตามชื่อของน ้าหอม โอ เดอร ์โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และยงั
เป็นแหล่งผลติน ้าหอมดงักล่าวมาตัง้แต่เกอืบ 300 ปี เลข 4711 คอืเลขทีข่องบา้น
ผูผ้ลตินัน่เอง น าท่านถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวิหารโคโลญจ ์เป็นมหาวหิารสไตล์
โกธคิดัง้เดมิทีอ่ยู่ในรายชื่อของสถานทีแ่ห่งมรดกโลก เป็นศาสนสถานของครสิต์
ศาสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญแ่ละสงูทีสุ่ดในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 
สรา้งเพื่ออุทศิใหน้ักบุญปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ีเริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1248 แต่มี
ปัญหาใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่า 600 ปีจงึสรา้งเสรจ็
สมบูรณ์ และสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1880 และครัง้หนึ่งสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที ่5 
ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมื่อคราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัครัง้แรกในปี 



 

 

ค.ศ.1897 ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 เครื่องบนิพนัธมติรไดถ้ล่มวหิารแห่งนี้รวม 
14 ครัง้ แต่ทุกครัง้เหมอืนมมีนตรข์ลงั ลูกระเบดิพลาดจากมหาวหิารไปทุกคราวไป 
คงความเสยีหายแก่มหาวหิารเพยีงเลก็น้อย จากนัน้เดนิเท่ียวชมเมืองโคโลญจ์
พร้อมช้อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง, ของทีร่ะลกึ, น ้าหอมโคโลญจ ์4711 ตลอดจนสนิคา้
แบรนดเ์นมชื่อดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวหิาร 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี Peking am Dom Restaurant   

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Mercure Hotel Cologne West หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่ก้า  โคโลญจ-์บอ๊ปพารด์-ล่องเรือแม่น ้ าไรน์-แฟรงกเ์ฟิรต์ 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    
 น าท่านเดนิทางสู่ บอ๊ปพารด์ Boppard อกีเมอืงแสนสวยรมิฝัง่แม่น ้าไรน์ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านล่องเรือน าเท่ียวทนัสมยั ชมความ
สวยงามสองฝากฝัง่แม่น ้าไรน์ แม่น ้าสายส าคญัทีสุ่ดสายหนึ่งของยุโรป ชม
ทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝัง่แม่น ้า ผ่านแหล่งปลูกองุน่ทีใ่ชผ้ลติไวน์
ขาวอนัมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเยอรมนั เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ของไรอ่งุน่ ปราสาทของ
โบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหล่าขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงราย
อยู่สองฟากฝัง่แม่น ้า ผ่านบรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มตี านานเรื่องเล่า
ขานอนัลกึลบัของเสยีงสะทอ้นทีเ่กดิขึน้บรเิวณนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมือง
แฟรงกเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ
ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรงก์
เฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีสุ่ดในกลุ่มสหภาพยุโรป (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี China Garten Restaurant 

บ่าย น าท่านชม จตุัรสักลางเมืองโรเมอร ์อนังามสงา่ มบีา้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รา้ง
จ าลองมาจากของเก่า โดยรกัษารปูแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ด้
อย่างดเียีย่ม น าท่านชมภายนอกของมหาวหิารโดมแห่งแฟรงกเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บัการ
บูรณะขึน้มาหลงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนักในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ใหท้่านเดนิ
เล่นและชอ้ปป้ิงย่านจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตัุรสัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืง 
ดา้นขา้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บัการ
ก่อสรา้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนือของจตัรุสั จุดท่องเทีย่วที่
น่าสนใจทีสุ่ดจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มอีาคาร 9 อาคาร ซึง่ไดร้บัมาจากครอบครวั
พ่อคา้ครอบครวัหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกบัอาคาร



 

 

รอบๆ สถานทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับาลทอ้งถิน่มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้ภายนอก
และภายในมกีารตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม่ ซึ่งมคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก 
พบกบัอาคารกึง่ไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเ่รยีกว่า “ออสไซเล่อ” ทีไ่ดร้บั
การก่อสรา้งขึน้มาใหม่โดยสามารถรกัษารายละเอยีดของอาคารดัง้เดมิทีเ่คยถูก
ท าลายหมดสิน้เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรายละเอยีด จากนัน้น าท่าน
ถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพแุห่งความยุตธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็น
ตระหงา่นอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถ์เซนตพ์อลและวหิารใหญ่ประจ าเมอืง อสิระให้
ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย บรเิวณถนนสายชอ้ปป้ิงย่านถนนซายล ์Zeil ถนน
สายชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดของประเทศเยอรมนีทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์
เนมชื่อดงัเรยีงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio 
Armani เป็นตน้ และเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ ทัง้ขนม ชอ็คโกแลต็และสนิคา้ทีร่ะลกึตาม
อธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย Ban Thai Restaurant กบัเมนูยอดฮติ ตม้ย ากุง้ 
ปลาทอดกรอบ สม้ต า ไก่ทอด แกงเป็ด เป็นตน้ (รายการอาหารอาจเปลีย่นแปลง
ขึน้อยู่กบังวตัถุดบิในชว่งเวลานัน้ๆ) 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว Mercure Hotel and Residenz Frankfurt Messe หรอืระดบั
เทยีบเท่า 

 

วนัทีสิ่บ  แฟรงกเ์ฟิรต์-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    

ใหท้่านเตรยีมตวัเชค็เอ๊าทท์ีพ่กั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ 
และเผื่อเวลาใหท้่านท าคนืภาษทีีส่นามบนิ   

13.45 น.  ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Thai Airways 
เท่ียวบินท่ี TG921 

 **ก ำ ห น ด ก ำ ร เ ดิ น ท ำ ง ใ น ช่ ว ง  ป ล ำ ย  มี .ค .-พ .ค . เ ว ล ำ บิ น เ ป ลี ่ ย น เ ป็ น  14.45 น .  ถึ ง
สนำมบนิสุวรรณภูม ิเวลำ 06.25 น.** 

 

วนัทีสิ่บเอด็  สนามบินสวุรรณภมิู 
06.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ.สมทุรปราการ  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลา
การเดนิทางแต่ละก าหนดการเดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวั
ของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้า
หลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 
 



 

 

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณ์อื่นๆ  
ทีไ่ม่คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  16-26 ม.ค. / 13-23 ก.พ. / 20-30 มี.ค.2565 /  

10-20 เม.ย. / 1-11 พ.ค.2565 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท (ช าระพร้อมค่ามดัจ าทวัร)์ ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ ่ากว่า 15 ท่าน  และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการ

จองทวัรท์นัท ี
• อตัราค่าเดนิทางและตัว๋โดยสารนี้เป็นอตัราราคาพเิศษ  ดงันัน้หากมกีารออกตัว๋โดยสารแลว้ไม่สามารถขอ 

รฟัีนดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณี 
• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้ล่วงหน้าเน่ืองจากมี

การเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
• การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ดงันัน้จงึขอความร่วมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบั

การยื่นขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้นี้เพื่อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซี่า 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-แฟรงกเ์ฟิรต์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

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

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 83,900 90,900 

ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 11,900 13,900 

ท่านทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้และตอ้งการเดนิทางพรอ้ม
คณะ ท่านละ  51,900 55,500 



 

 

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าภาษสี าหรบันักท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิบรกิารพนักงานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางดว้ยตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการ
เดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่2 
ธ.ค.2564 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของ
สายการบนิ 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้และคา่บรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท โดยช าระพรอ้มค่ามดัจ าทวัร ์
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึและไม่มแีจกน ้าดืม่ในระหว่างทวัร ์ยกเวน้น ้าดื่มระหว่างมือ้อาหาร อาท ิมือ้กลางวนัและ
ค ่าทีก่ าหนดไวใ้นรายการทวัร ์

• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม
อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   

• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมง

ก่อนเดนิทาง (ราคาประมาณ 

120 EUR) 



 

 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass  

• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วนั เมื่อ
เดนิทางถงึไทย (การเปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหดู้ประกาศจาก
ทางภาครฐัเป็นส าคญั) 

 

 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และ
จะตอ้งมอีายุเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวั
เพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกท่านทีเ่ดนิทางแลว้ จะเริม่
ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ผูเ้ดนิทางสามารถลงทะเบยีนในระบบ Thailand Pass ไดด้ว้ยตนเอง หรอืท่านที่
ตอ้งการใหท้างบรษิทัด าเนินการให ้ขอใหแ้จง้ความตอ้งการล่วงหน้า ทาง
บรษิทัฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนในระบบ Thailand Pass เพื่อขอ QR Entry Code 
หรอื Thailand Pass ID ส าหรบัใชเ้ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย โดยเอกสารทีใ่ช้
ส าหรบัการลงทะเบยีน Thailand Pass มดีงันี้ หนังสอืเดนิทาง, ใบรบัรองการฉีด
วคัซนีโควดิ, ประกนัโควดิ(เฉพาะคนต่างชาต)ิ, หลกัฐานยนืยนัการจองโรงแรม 
ASQ หรอื SHA Plus 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 
21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะ
ทวัร ์

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 

การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 70% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 



 

 

4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

 

หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่

น้อยกว่า 14 วนัก่อนการเดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศเยอรมนัใหก้ารรบัรอง และควรมี
เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

o ก่อนเดนิทางเขา้เยอรมนั ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ล่วงหน้า 72 ชัว่โมงก่อนออกเดนิทาง พรอ้ม
แสดงเอกสารยนืยนัว่าไดล้งทะเบยีนแลว้ต่อสายการบนิและเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง
เยอรมนั โดยสามารถลงทะเบยีนไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://www.einreiseanmeldung.de/ 

o เดนิทางกลบัไทย ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อน
วนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

https://www.einreiseanmeldung.de/
https://tp.consular.go.th/


 

 

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม
รายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื
เงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน
ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท า
ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัใน

เมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด
กะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-21 วนั 

-    ผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื่อ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย์ื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 
-    ในวนัยื่นวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบยื่นเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ย

ตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละ
ถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

 

o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 
2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตู

จะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สี
ขาว)   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและ
หา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี
หรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั
ร้อนให้ชดัเจนด้วย  และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุวนั
ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนั
ยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   



 

 

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- หนังสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีอพัเดทไม่

เกนิ 15 วนันับจากวนัยื่นวซี่า ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืนพรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีาร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพร้อม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็วา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นโดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 



 

 

***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั                   
 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม ่
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 



 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ ................................................ อเีมลล ์......................................................................... 
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจน)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 



 

 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ................................ 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 
    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี ........................................    รวม ........... วนั 
   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


