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The Best Highlight of Germany 

ครบทุกไฮไลท ์เยอรมนั 9 วนั 6 คนื 
 

บินตรงสู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย  
 

เข้าชม 1 พระราชวงัและ 1 ปราสาทดงั  
ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ และ พระราชวงัสวิงเกอรแ์ห่งเดรสเดน 

เท่ียวเมืองมรดกโลกเดรสเดน เออรเ์ฟิรต์ ไลป์ซิก โพตสด์มั 
เมืองหลวงอนังามสง่าแห่งนครเบอรลิ์น และจตุัรสัแห่งนครมิวนิค  

ชมธรรมชาติงดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ Top of Germany 
เท่ียวเมืองแห่งเทพนิยายนูเรมเบิรก์ และเมืองน่ารกัฟสุเซ่น โฮเฮนชวานเกา 

ช้อปป้ิงหลากหลาย Ingolstadt Village Outlet 
พกัส่ีดาว พรอ้มเมนูสุดพิเศษขาหมูเยอรมนัและไก่อบเยอรมนัร้านฮอฟบราเฮ้าส์ 

Best ever Germany 
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แฟรงกเ์ฟิรต์   เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของรฐัเฮสส์และใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไมน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนำคำรกลำงยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ำ่รวยทีสุ่ดในกลุ่มสหภำพยุโรป 

เออรเ์ฟิรต์  เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในรฐัทูรนิเจยีในเขตเยอรมนัตอนกลาง จดัเป็นเมอืงเก่าในช่วงยุคกลางทีไ่ดร้บั
การอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี 

ไลป์ซิก  เมอืงแห่งกำรคำ้ตัง้แต่ช่วงยุคกลำงและยงัเป็นศูนยก์ลำงทำงดำ้นเศรษฐกจิในปัจจุบนั และยงัไดร้บักำรจดั
อนัดบัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวำมน่ำอยู่ทีสุ่ดในเยอรมนั  

เบอรลิ์น เมอืงหลวงอนังำมสง่ำของเยอรมนี หลงัจำกกำรรวมประเทศแลว้ เมอืงเบอรล์นิถูกปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นเมอืงที ่
ทนัสมยัและมคีวำมพรอ้มส ำหรบัเมอืงหลวงใหม่ 

โพตส์ดมั  เมอืงหลวงของรฐับรานเดนิเบริก์ ทีต่ ัง้แห่งพระราชวงัซองสซู์ซี ่Sans Souci อดตีพระราชวงัฤดูรอ้นแห่ง
ราชวงศ์บรานเดนิเบริก์มาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 

เดรสเดน เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำมจีตัุรสักลำงเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในเยอรมนัตะวันออกและไดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็น ฟลอเรน้ซ์
แห่งลุ่มแม่น ้ าเอล และเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัสวงิเกอร ์พระราชวงัฤดูรอ้นรมิฝัง่แม่น ้าแอลเบ ้

นูเรมเบิรก์  อกีหนึง่เมอืงสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนั เมอืงโบราณทีม่อีายุกว่า 900 ปี ซึง่ถูกทิ้งระเบดิอย่างหนักในปี 1945 
จากสมัพนัธมติรแต่ปัจจุบนัได้ท าการบูรณะขึ้นมาใหม่ใหง้ดงามดงัเดมิ  

อิงโกลสตดัท์  ทีต่ัง้ของเอ๊ำท์เลต็ Ingolstadt Village Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วบรวมรำ้นคำ้ไวม้ำกมำย สนิคำ้แบรนด์ดงั
ต่ำงๆ มใีหเ้ลอืกมำกมำย 

การมิ์ช-พารเ์ทินเคียรเ์ชิน  เมอืงพรมแดนทีต่ดิต่อระหว่างเยอรมนัและออสเตรยี เมอืงคู่แฝดประตูสูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ ถอืเป็น 
แหล่งเล่นสกชีัน้ดทีีม่ชีือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ เคยเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัเกยีรตจิดัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิคฤดูหนาวในปี 
ค.ศ.1936  

โฮเฮนชวานเกา  เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บำวำเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
เก่ำมำตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
ทะเลสำบน้อยใหญ่ ทีต่ ัง้ของ ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปรำสำทต้นแบบทีว่อลท์ดสีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็น
ปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็น สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

ฟุสเซ่น  เมอืงทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวำมรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แตยุ่ค
โรมนั 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บำวำเรยี ศูนยก์ลำงควำมเจรญิกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลย ีกำรเงนิ กำรธนำคำร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม เป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในประเทศ และมอีำรต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย 

 

ก าหนดการเดินทาง   2-10 มิ.ย. / 13-21 ก.ค. / 27 ก.ค. – 4 ส.ค. / 12-20 ส.ค.65 /  
16-24 ก.ย. / 12-20 ต.ค. / 22-30 ต.ค.2565 

 
 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า

ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอรส์ายการบิน Thai Airways เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการ 
ซรีีแ่ละได้มกีารด าเนินการไวล้่วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 
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23.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน Thai Airways  

เท่ียวบินท่ี  TG-920 
 

วนัทีส่อง แฟรงกเ์ฟิรต์-เออรเ์ฟิรต์-ไลป์ซิก  
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระ รถโคช้รอรบัท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงของ นครแฟรงกเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของรฐั
เฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของตลาดหลกัทรพัย ์ 
แฟรงก์เฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีสุ่ดในกลุ่มสหภาพยุโรป น าชม จตัุรสักลาง
เมืองโรเมอร ์Romerberg อนังามสง่า มบีา้นไมท้รง
เยอรมนั ทีไ่ดส้รา้งจ าลองมาจากของเก่า โดยรกัษา
รูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ย่างดี
เยีย่ม น าท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงก์
เฟิรต์ ทีไ่ดร้บัการบูรณะขึน้มาหลงัไดร้บัผลกระทบอย่าง
หนักในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ใหท้่านเดนิเลน่และช้อป
ป้ิงย่านจตัุรสัโรเมอร ์Romerberg จตัุรสัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน
เมอืง ดา้นขา้งคอื Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1405 ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสั จุดท่องเทีย่วทีน่่าสนใจทีสุ่ดจุดหน่ึงในแฟรงก์เฟิรต์ มี
อาคาร 9 อาคาร ซึ่งไดร้บัมาจากครอบครวัพ่อคา้ครอบครวัหน่ึง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และ
ถูกเชื่อมกบัอาคารรอบๆ สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลทอ้งถิน่มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้ภายนอกและ
ภายในมกีารตกแต่งดว้ยสไตล์โกธคิสมยัใหม่ ซึ่งมคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก พบกบัอาคารกึง่ไมซุ้งอนั
งดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเ่รยีกว่า “ออสไซเล่อ” ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึน้มาใหม่โดยสามารถรกัษา
รายละเอยีดของอาคารดัง้เดมิทีเ่คยถูกท าลายหมดสิน้เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรายละเอยีด 
จากนัน้น าท่านถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่งความยุตธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็น
ตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถ์เซนต์พอลและวหิารใหญ่ประจ าเมอืง จากนัน้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง
เออรเ์ฟิรต์ Erfurt เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในรฐัทูรนิเจยีในเขตเยอรมนัตอนกลาง จดัเป็นเมอืงเก่า
ในช่วงยุคกลางทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเดนิเล่นชมเมืองเออรเ์ฟิรต์ ทีป่ระกอบไปดว้ยโบสถ์และวหิารอาคารสวยงามทีม่คีวามโดดเด่นหลาย

แห่งดว้ยกนั อาท ิมหาวิหารเออรเ์ฟิรต์ Erfurt Cathedral หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของมหาวหิารเซ้นต์แมรี ่
อาคารโบสถ์หลงัใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงและใน 
เยอรมนีัตอนกลางเลยทเีดยีว เป็นโบสถ์ของชาวครสิต์
โรมนัคาทอลคิทีส่รา้งในแบบโกธคิทีอ่าคารมลีกัษณะเป็น
ยอดแหลมสูงและตกแต่งดว้ยกระจกส ีสามารถมองเหน็
ไดจ้ากจตัุรสักลางเมอืง รวมถงึโบสถเ์ซ้นต์เวเวอรร์สั 
St.Severus Church and Domplatz โบสถส์ไตล์โกธคิ 
จดัเป็นกลุ่มโบสถ์ทีเ่ป็นแลนด์มาร์คส าคญัของเมอืงเออร์
เฟิรต์ ชมสะพานพ่อค้า Kramerbrucke หรือ The Old 
Merchants Bridge เดมิสรา้งจากไม ้ต่อมามกีารสรา้งใหม่ดว้ยหนิในปี ค.ศ.1325 ตลอดความยาวของ
สะพานประมาณ 120 เมตร เรยีงรายดว้ยรา้นคา้ ค่าเฟ่ ร้านอาหาร รา้นบูตกิทีม่งีานฝีมอืแบบดัง้เดมิ ผา้พมิพ์
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ลายสนี ้าเงนิแบบทูรนิเจยีน งานเซรามคิเพน้ทม์อื เครือ่งแกว้เป่ามอื เครื่องเพชรพลอย งานแกะสลกัไม ้ของ
เก่าและอาหารพืน้เมอืงหลากหลาย และย่านตลาดปลาทีอ่ยู่บรเิวณเดยีวกนั เดนิชมป้อมปราการเมอืงทีใ่หญ่
ทีสุ่ดและไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดกีบัป้อมปีเตอรส์เบิรก์ Petersberg Citadel ถูกสรา้งขึน้บนเนินใน
เขตเมอืงเก่าตัง้แต่ปี ค.ศ.1665 และต่อมามกีารบูรณะครัง้ส าคญัในช่วงของการรวมประเทศ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่เมืองไลป์ซิก Leipzig เมอืงแห่งการคา้ตัง้แต่ช่วงยุคกลางและยงัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ
ในปัจจุบนั และยงัไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามน่าอยู่ทีสุ่ดในเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) น าท่านเดินชมบรเิวณย่านเมืองเก่าของ 
ไลฟ์ซิก บริเวณ มารเ์กต็สแควร ์สถานทีแ่ลกเปลีย่น 
คา้ขายสนิคา้ในอดตี รวมถงึเป็นลานจดังานเทศกาล 
ต่างๆ ชมศาลาว่าการเมอืงเก่าทีม่อีายุร่วม 500 ปี ตวั 
อาคารสรา้งในแบบสไตล์เรอแนสซองสจ์ดัเป็นแลนด์ 
มารค์ของเมอืงไลป์ซกิ และใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ 
จาก Madler Passage แหล่งรวมสินค้าหลากหลาย 
ใจกลางเมืองไลป์ซิก    

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั NH Leipzig Messe หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม ไลป์ซิก-เบอรลิ์น-ช้อปป้ิงถนนเคอรเ์ฟอรส์เตนดมัม ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางต่อสู่ มหานครเบอรลิ์น Berlin เมอืงหลวงอนังามสง่าแห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั 

หลงัจากการรวมประเทศแลว้ เมอืงเบอรล์นิถูกปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นเมอืงทีท่นัสมยัและมคีวามพรอ้มส าหรบั
เมอืงหลวงใหม่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านเดนิเล่นชม มหานครเบอรลิ์น นครหลวงแห่ง
สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนัทีย่ ิง่ใหญ่และสวยงาม 
หลงัจากการบูรณะครัง้ใหญ่เมื่อครัง้เปลีย่นแปลงการ
ปกครอง จนท าใหก้ลายเป็นนครหลวงทีย่ ิง่ใหญ่และ
สวยงามอกีครัง้ดงัเดมิ น าชมบรเิวณโดยรอบอาคาร
ไรช์สตดั รฐัสภาของเยอรมนัทีโ่ดดเด่นดว้ย Reichstag 
Dome โดมหลงัคาแกว้ฝีมอืการออกแบบของท่านเซอร์
นอรแ์มน ฟอสเตอร ์สถาปนิกชื่อดงัจากองักฤษที ่ใหเ้วลา
ท่านชมสถาปัตยกรรมทีง่ดงามรวมทัง้ประตูบรานเดน
เบิรก์ Brandenburger Tor สญัลกัษณ์ส าคญัของ
เบอรล์นิ เป็นสญัลกัษณ์ของการรวมชาตเิยอรมนั เป็นซุ้ม
ประตูขนาดใหญ่แบบนีโอคลาสสคิดา้นบนเป็นรูปปั้นของ
เทพแีหง่ชยัชนะสทีองเด่นตระหง่าน โดยจ าลองแบบการ
สรา้งประตวูหิารแบบเดยีวกบัในอะโครโพลสิทีก่รุง 
เอเธนส ์เพื่อใชเ้ป็นทางเชา้สู่ Unter den Linden ถนนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงเบอรล์นิ และผ่านชมจตัุรสัโพสต์
แดมเมอร ์Potsdamer Platz เมอืงใหม่ทีถู่กสรา้งขึน้ใหม้ขีนาดใหญ่และทนัสมยัแห่งหน่ึงในยุโรป ใชเ้งนิทุน
กว่า 4 พนัลา้นเหรยีญยูโร ภายในประกอบไปดว้ยตกึทีท่ าการของ Sony, A&T, ABB 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่บรเิวณอดตีทีต่ ัง้ของ จุดตรวจชารล์ ีCheckpoint Charlie ประตูบรานเดน บรเิวณทีเ่คย
เป็นด่านตรวจระหว่างตะวนัตกและตะวนัออก ท่านจะได้
พบเหน็ภาพถ่ายและวธิกีารหลบหนีของผูค้นจากฝัง่
ตะวนัออกมายงัตะวนัตก  จากนัน้น าท่านสู่ย่าน อีสต์
ไซด ์แกลเลอรี่ บรเิวณทีอ่นุรกัษ์ก าแพงเบอรลิ์น 
Berlin Wall ไวป้ระมาณ 1 กโิลเมตรเพือ่เป็นอนุสรณ์
แห่งอดตีของความแตกแยกในรูปแบบของการปกครองที่
เกดิจากการพลดัพรากของเหตุการณ์ วนัที ่13 สงิหาคม 
ค.ศ.1961 วนัเริม่การสรา้งก าแพงทีม่คีวามยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจาก
ศลิปินกว่า 118 ท่าน บนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา ทีจ่ะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แทนค าพูดทีไ่ดร้บัการยก
ย่องว่าเป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีสุ่ดในโลก  จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนควัรฟั์วรช์
เตนดมัมห์รือท่ีชาวเมอืงเรียกว่าคดูมัม ์ของชาวเบอรล์นิ ย่านธุรกจิอนัดบั 1 และย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของคน
ในเมอืงน้ีทีไ่ม่น้อยหน้าไปกว่าเมอืงอื่นใดในยุโรปตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมนู Crusty Pork Knuckle ขาหมูเยอรมนัเมนูเอกลกัษณ์ของ
เยอรมนั  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Best Western Premier Airporthotel Fontane Berlin หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  เบอรลิ์น-โพตส์ดมั-เดรสเดน-พระราชวงัสวิงเกอร ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโพตส์ดมั Potsdam เมอืง
หลวงของรฐับราเดนิเบริก์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 
นาท)ี และเป็นทีต่ัง้แห่ง พระราชวงัซองส์ซูซ่ี Sans 
Souci ซึ่งเป็นภาษาฝรัง่เศสทีม่คีวามหมายว่าไรก้งัวล 
อดตีพระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศ์บรานเดนิเบริก์ มา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่17  น าท่านเดนิชมบรเิวณรอบนอกของปราสาทหรอืพระราชวงัแห่งน้ีทีไ่ดร้บัการตกแต่ง
อย่างสวยงามโดยเฉพาะในช่วงยุคสมยัของพระเจา้เฟดเดอรคิที ่2 ดว้ยศลิปะบารอคทีส่วยงาม รวมทัง้
บรเิวณอุทยานทีไ่ดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามและมขีนาดใหญ่ร่วม 80 เอเคอร ์และใหท้่านเดนิในเขตเมอืง
เก่าของโพตสด์มั จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเดรสเดน Dresden เมอืงสวยแห่งเยอรมนัตะวนัออกใน
อดตีเมอืงทีเ่คยไดช้ื่อว่ามจีตัุรสักลางเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในเยอรมนัตะวนัออก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิชมบรเิวณเมืองเก่าเดรสเดน เป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ามจีตัุรสักลางเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในเยอรมนั

ตะวนัออกและไดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็น ฟลอเร้นซแ์ห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบ ้ดว้ยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมต่างๆ ทีแ่มว้่าจะถูกผลกระทบอย่างหนักในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ที ่2 จากการทึ้งระเบดิ
ถล่มทัง้เมอืงของสมัพนัธมติรในวนัที ่13-14 ก.พ. ค.ศ.1945 รฐับาลของเยอรมนัต้องใชเ้วลาร่วม 50 ปี 
ซ่อมแซมขึน้มาใหม่ทัง้หมด น าชม วิหารประจ าเมือง Frauenkirche ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงของชาว
โปรเตสแตนต์ของนิกายลูเทอแรน เดมิตวัโดมของวหิารสรา้งจากหนิทรายกว่า 12,000 ตนั จดัเป็นหน่ึงใน
วหิารครสิต์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรป แต่เน่ืองจากไดร้บัความเสยีหายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 ต่อมาจงึไดร้บัการ
บูรณะขึน้มาจากซากปรกัหกัพงัในช่วงของการรวมประเทศเยอรมนัในปี ค.ศ.1994 เป็นวหิารหลงัใหม่แลว้
เสรจ็ในปี ค.ศ.2005 โดยใชง้บประมาณทัง้สิน้กว่า 180 ลา้นยูโรจากการระดมทุนและการรบับรจิาค รวมไป
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ถงึก าแพงภาพเซรามิคท่ีมีช่ือว่า The Furstenzug ทีม่ี
ความยาวถงึ 103 เมตรทีบ่อกเล่าประวตัคิวาม  เป็นมา
แห่งเมอืงเดรสเดน เดนิบนบลูเทอเรสที่เลยีบแม่น ้าเอลเบสู้่
บรเิวณ แซมเปอรโ์อเปร่าเฮ้าส์ ทีส่วยงาม และน าท่าน
เข้าชมพระราชวงัสวิงเกอร ์Dresden Zwinger Palace 
พระราชวงัฤดูรอ้นรมิฝัง่แม่น ้าแอลเบ ้ทีอ่าณาจกัรแซก
ซอนโดยจกัรพรรดอิอกสัตุส เดอะสตรองไดส้รา้งไวอ้ยา่ง
สวยงามดว้ยศลิปะแบบบารอ็ค เกอืบทัง้หมดของ
พระราชวงัแห่งน้ีถูกท าลายลงจากสงครามโลกครัง้ที ่2 
ต่อมาไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่ประกอบไปดว้ยอาคารหลกัและ
ซุ้มประตูอยู่โดยรอบ แต่ละซุ้มมทีางเดนิเชื่อมถงึกนัรวมถงึมสีวนลอยน ้าพุและหอ้งโถงประจ าสวน ซึ่งจดัเป็น
พระราชวงัสไตล์บารอ็คทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกและมคีวามสวยงามทีสุ่ดในเยอรมนั นอกจากน้ียงัเป็นทีต่ ัง้ของ
แกลลอรีแ่สดงภาพวาดทีส่ะสมเป็นคอลเลคชัน่ต่างๆ จ านวนมากและยงัเป็นสถานทีร่วบรวมงานศลิป์
มากกว่า 2,000 ชิน้อกีดว้ย และเข้าชมอาคารโอเปร่าแซมเปอร ์Samper Opera ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.
1841 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างเรอแนสซองสก์บับารอ็คและมกีารใชเ้สาแบบคอรนิเทยีน
แบบเดยีวกบัของกรกี จดัเป็นโรงละครโอเปร่าทีอ่ลงัการและงดงามทีสุ่ดแหง่หน่ึงของยุโรป 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
จากนัน้น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั Quality Hotel Dresden West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห้่า  เดรสเดน-นูเรมเบิรก์-อิงโกลสตดัท-์ช้อปป้ิง Ingolstadt Village-ออ๊กสเบิรก์  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเนินรแ์บรก์ หรือนูเรมเบิรก์ Nurnberg / Nuremberg (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) เมอืงในแควน้บาวาเรยี ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของแควน้และเป็นเมอืงแห่งเทพ
นิยาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านชม เมืองนูเรมเบิรก์ อกีหน่ึงเมอืงสวยน่ารกัๆ ของเยอรมนั น าท่านเดนิเล่นในเมอืงเก่าทีม่ี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เดนิชมเมอืงโบราณทีม่อีายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบดิอย่างหนักในปี 1945 จาก
สมัพนัธมติร แต่ปัจจุบนัไดท้ าการบูรณะขึน้มาใหม่ใหง้ดงามดงัเดมิ ใหท้่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบับรเิวณ
ดา้นหน้าของโบสถเ์ซนต์ลอรเ์รนซ์ St.Laurence Cathedral พรอ้มเดนิเล่นชมเมอืงจนกระทัง่ถงึบรเิวณ
จตัุรสักลางใจเมอืงซึ่งมตีลาดนัดขนาดใหญ่ประจ าเมอืง ถอืเป็นตลาดนัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี ดา้น
ตะวนัออกของตลาดมโีบสถพ์ระแม่มาเรีย Frauenkirche จุดเด่นคอืนาฬกิาตุ๊กตาไขลานทีห่น้าจัว่ของโบสถ์
พระแม่มาเรยี จากนัน้อสิระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามของน ้าพเุชินเนอรบ์รนุเนน Schoener Brunnen 

มคีวามสูงกว่า 19 เมตร สทีองอร่ามประกอบไปดว้ยรปูปั้นนักบุญ ชาวยวิและรูปประดบัอื่นๆ มากมาย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอิงโกลสตดัท ์Ingolstadt 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเขา้สู่ 
Ingolstadt Village Outlet ชอ้ปป้ิงเอ๊าท์เลต็ทีต่ ัง้อยู่ไม่
ไกลจากเมอืงมวินิค และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วบรวม
รา้นคา้ไวม้ากมาย สนิคา้แบรนด์ชื่อดงัต่างๆ มใีหเ้ลอืก
มากมาย อาทเิช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของ
ตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบ
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รนด์ 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 เป็นต้น และอื่นๆ อกีมากมายทีต่่างน า
สนิคา้มาลดราคา และพกัผ่อนพกัขากบัรา้นอาหารหลากหลายภายในเอ๊าท์เลต็ อาทิ Sujin Sushi Bar, 
Piccola Cucina, Indochine, The Alpine Kitchen หรอืรา้นคาเฟ่เช่น Coffee Fellows หรอื Tagliere Kiosk 
เป็นต้น (เอ๊าท์เลต็ปิดทุกวนัอาทิตย)์  
**เพื่อความสะดวกในการเลอืกซื้อสนิค้าใหท้่านอสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ** 

 สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู่เมืองอ๊อกซเ์บิรก์ Augsburg (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
เพื่อน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Dorint Hotel An der Kongresshalle Augsburg หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่ก  อ๊อกสเบิรก์-การมิ์ช พารเ์ทินเคียรเ์ชิน-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-โฮเฮนชวานเกา-นัง่รถม้า- 
   ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู่ การมิ์ช-พารเ์ทินเคียรเ์ชิน Garmisch-Partenkirchen เมอืงพรมแดนทีต่ดิต่อระหว่าง

เยอรมนัและออสเตรยี เมอืงคู่แฝดประตูสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ถอืเป็นแหล่งเล่นสกชีัน้ดทีีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหน่ึง 
เคยเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัเกยีรตจิดัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิค
ฤดูหนาวในปี ค.ศ.1936 และเป็นเมอืงบา้นเกดิของคตีกวี
ดนตรคีนดงัรชิาร์ด สเตรา้ส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ Garmisch-
Partenkirchen Bahnhof DB ท่านสามารถชม
ทศันียภาพระหว่างทางทีจ่ดัว่างดงามทีสุ่ดของหมู่บา้น
ชนบทและทวิขาซยัซ้อนสวยงาม จากนัน้เดนิทางต่อดว้ย
กระเช้าท่ีสถานี Zugspitzplatt น าท่านนัง่กระเช้า
แบบสามสาย เดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 
Zugspitze ยอดเขาสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนั เป็น
พรมแดนธรรมชาตริะหว่างรฐับาวาเรยีของเยรมนัและรฐั
ทโีรลของออสเตรยี บนความสูง 2,962 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ใหท้่านไดช้มทศันียภาพบนยอดเขา ซึ่งใน
วนัทีอ่ากาศแจ่มใส่สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ไดถ้งึ 4 ประเทศแบบ 360 องศา ทัง้เยอรมนั ออสเตรยี 
สวติเซอรแ์ลนด์และอติาลไีดเ้ลยทเีดยีวรวมถงึความงดงามของทะเลสาบสนี ้าเงนิไอบ์เซ่ Eibsee อสิระใหท้่าน
เกบ็ภาพประทบัใจพรอ้มชมทศันียภาพธรรมชาตอินังดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทีสู่งทีสุ่ดของเยอรมนับนยอดเขาซุกสปิตเซ่  
บ่าย น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขา รถโคช้รอรบัท่านจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โฮเฮนชวานเกา 

Hohenschwangau เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนีตดิกบัชายแดนประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนัและ
เป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงั
แวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางขึ้นสู่เนินเขาท่ีตัง้
ปราสาทนอยชวานสไตน์ด้วยรถม้า Horse Carriage 
จากนัน้น าท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
Neuschwanstein Castle ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงทีส่รา้ง
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จากบญัชาของกษตัรยิล์ุดวคิที ่2 ทีต่้องการสรา้งปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรด 
ของพระองค ์น าท่านชมววิสวยจากสะพานแมรี ่จุดที ่
ถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดด้ีทีสุ่ด ดัง่รูปโปสเตอร ์โปส 
การด์ต่างๆ ซึ่งความงามน้ียงัท าใหป้ราสาทแห่งน้ี 
เป็นปราสาทต้นแบบทีว่อลท์ดสีนียไ์ดน้ ามาสรา้ง 
เป็นปราสาทในภาพยนตรก์ารต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ 
ของบรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดนิทางไปสู่ปราสาทบรกิาร 
ดว้ยรถมา้ ซึ่งบรกิารรถมา้รวมอยู่ในค่าบรกิารทวัร ์เป็น 
รถมา้ขาขึน้ ขาลงมรีถชทัเทลิใหบ้รกิารหรอืสามารถเดนิ
ลงได ้กรณีทีร่ถชทัเทลิบสัปิดใหบ้รกิาร หากต้องการโดยสารลงจากปราสาทดว้ยรถมา้ช าระเพิม่ท่านละ
ประมาณ 5-6 ยูโร) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen เมอืงทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทา้ย
บนถนนสายโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึ่งใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่าย
สนิคา้และซื้อขายเกลอืมาแต่โบราณ นอกจากน้ีเมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามน่ารกัและตกแต่งไปดว้ย
สสีนัทีส่วยงามของบา้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ่งปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั และ
รา้นคา้ทีต่กแต่งอย่างมสีไตล์ ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปกบัเมอืงน่ารกัแห่งน้ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
จากนัน้น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั Hotel HIRSCH หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  ฟุสเซ่น-มิวนิค  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย 

ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีรมิฝัง่แม่น ้าอซิาร ์เป็นศูนยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
การเงนิ การธนาคาร และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็น
ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีสุ่ดดว้ย น าท่านชมบรเิวณห้องจดั
แสดงหรือบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ให้
เวลาท่านเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ พรอ้มเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจากบเีอม็และมนิิคูเปอร ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  
บ่าย น าท่านชมนครมิวนิค Munich ซึ่งมหานครแห่งน้ี ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1158 มบีรรยากาศรื่นรมยเ์ตม็ไปดว้ย

อาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่าแบบเรอแนสซองสค์ลาสสคิหรอืแบบสมยัใหม่ และเป็น
แหล่งรวมหา้งสรรพสนิคา้อนัทนัสมยัมากมาย น าท่านสู่บรเิวณ จตัุรสัมาเรียน ย่านใจกลางเมอืงเก่าของ
มวินิค ซึ่งมสีิง่ทีน่่าชมมากมาย อาท ิMariensaule รูปปั้น
พระแม่มารทีองค าบนเสาสูง ศาลาว่าการเมอืงใหม่ ทีม่ี
จุดเด่นอยู่ทีห่อนาฬกิาทีเ่รยีกว่า Glockenspiel มรีะฆงั
และตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบ า ใหช้มกนัในเวลา 11 โมง
เชา้ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกีหน่ึงรอบใน
หน้ารอ้น และมโีบสถ์แม่พระทีง่ดงามทีม่โีดมเป็นรูป ทรง
หวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ ถ่ายรูปกบัพระราชวงันิม
เฟนบูรก์ Nymphenburg Palace ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็น
พระราชวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศ์ผูป้กครองรฐับาวาเรยี 
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โดดเด่นดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บารอ็ค ปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงภาพวาดและงานศลิป์ อกี
ทัง้บรเิวณย่านน้ียงัมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนมชื่อดงัเรยีงรายอยู่มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงกบัเมนูไก่อบบาวาเรยีน เมนูเด่นของเยอรมนั ณ รา้น 
Hofbrauhaus Munich Restaurant โรงเบยีรเ์ก่าแก่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1589   
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Mercure Hotel Munich South Messe หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด มิวนิค-สนามบินมิวนิค 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม    

ใหท้่านเตรยีมตวัเชค็เอ๊าท์ทีพ่กั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิค และเผื่อเวลาให้ท่านท าคืน
ภาษีท่ีสนามบิน ระหว่างทางใหท้่านถ่ายรูปกบัสนามกีฬาอารีน่า อลิอนัซ ์สนามฟุตบอลในมวินิคส าหรบั
การแข่งขนัระดบัโลกทีส่ามารถบรรจุผูช้มไดถ้งึ 70,000 ทีนั่ง่ เป็นสนามแห่งแรกในโลกทีภ่ายนอกสามารถ
เปลีย่นสไีด ้และแวะถ่ายภาพกบัสวนโอลิมปิค Olympic Park สรา้งขึน้ส าหรบัโอลมิปิคฤดูรอ้นในปี ค.ศ.
1972 และยงัใชเ้ป็นสถานทีใ่นการจดัแสดงกจิกรรมทางวฒันธรรม สงัคมหลากหลายงาน  

14.25 น.  ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG925 
 
วนัทีเ่ก้า  สนามบินสุวรรณภมิู 
06.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีี่
และไดม้กีารด าเนินการไวล้่วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้

รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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  อตัราค่าเดินทาง  
 

The Best Highlight of Germany 
ครบทุกไฮไลท์เมืองมรดกโลกและเทพนิยาย 

9 วนั 6 คนื-TG 
ผูใ้หญ่ ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่
ท่านละ 

ท่านทีม่ตีัว๋โดยสาร
อยู่แลว้ ท่านละ 

2-10 ม.ิย.65 97,300 30,500 52,500 

13-21 ก.ค.65 97,300 30,500 52,500 

27 ก.ค.-4 ส.ค.65 105,500 30,500 53,300 

12-20 ส.ค.65 110,900 30,500 53,500 

16-24 ก.ย.65 97,300 30,500 52,500 

12-20 ต.ค.65 97,300 30,500 52,500 

22-30 ต.ค.65 97,300 30,500 52,500 

 

  *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดนิทางน้ีต้องมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซ่ีา ซึ่งผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึ่งผูเ้ดนิทางจะต้องไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนน้ิวมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะต้องสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นลา่ง และ ส าเนา
หน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

• ส าหรบัท่านทีต่้องการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซ่ีาเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านต้องมาแสดงตวัทีส่ถานทูตหรอื
ศูนยย์ื่นวซ่ีาตามก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนน้ิวมอื 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิรต์ / / มวินิค-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั ชัน้ประหยดั 

และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 35 กโิลกรมั / ชิน่ / ท่าน (และส าหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 
กโิลกรมั / ท่าน) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่6 เม.ย.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซ่ีาเชงเกน้ 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
• ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 6 วนัทวัร)์ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสี าหรบันักท่องเที่ยวหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้่ายระหวา่งการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเน่ืองจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 
 
 
 
 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะต้องช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
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• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางต้องการ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยต้องการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในช่วงใดๆ 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารทีพ่กั SHA+ / Alternative Quarantine (AQ) การกกักนัผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้มา

ในราชอาณาจกัรไทยหรอืสถานทีท่ีร่ฐัก าหนดใหเ้ป็นสถานทีก่กักนัเพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคโควดิ-19 เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วนั (การเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหดู้จากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)   

 

 

 

 

 
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 าเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กิดขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซ่ีา และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ให้ท่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 



TheBestHighlightofGermany9D6N-TG, Jun-Oct2022    13 

 

 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยุโรปไดนั้น้ จะต้องไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยต้องเป็นวคัซนีทีป่ระเทศเยอรมนัใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 
o ก่อนเดนิทางเขา้เยอรมนั ต้องลงทะเบยีนออนไลน์ล่วงหน้า 72 ชัว่โมงก่อนออกเดนิทาง พรอ้มแสดงเอกสารยนืยนัว่าได้

ลงทะเบยีนแลว้ตอ่สายการบนิและเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงเยอรมนั โดยสามารถลงทะเบยีนไดท้ีเ่วบ็ไซต์ 
https://www.einreiseanmeldung.de/ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

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

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

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบินล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
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o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มาสหรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 
 
 
 
เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (เยอรมนั)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนยย์ื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผูย้ ื่นค ารอ้งตอ้งช าระเงนิค่าถ่ายรูปดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ ื่นค ารอ้ง กรุณาสง่ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัด  
  หมาย กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ ื่นค า 
  รอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนา 
  สูตบิตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่น 
  นามสกุลจะต้องถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู้/ 
  สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในด้าน 
  งานแปล ค่าใชจ้่ายส าหรบังานแปลเอกสาร ผูย้ ื่นค ารอ้งจะต้องช าระดว้ยตนเอง 
- กรณีทีผู่ส้มคัรไม่สามารถน าเอกสารส่งล่วงหน้าได ้และมคีวามจ าเป็นจะต้องน าส่งในวนันัดหมายยื่นวซ่ีาและหากต้องมกีาร

ถ่ายส าเนาหรอืแปลเอกสารอื่นเพิม่เตมิ ผูย้ ื่นค ารอ้งจะต้องช าระค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที่สถานทูตพจิารณาวซ่ีา 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึาษหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินการเรื่องขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักอยู่

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ขึน้  

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใช้หนังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  

o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

• ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
• รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

• กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 

o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 

o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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• กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั
ร้อนให้ชดัเจนด้วย  และหนังสอืรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนบัจากวนัยื่นวีซ่า 

• กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุวนั
ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนงัสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนั
ยื่นวีซ่า 

• กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

• กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพันธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

• กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
• ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
• หนังสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีอพัเดทไม่

เกนิ 15 วนันับจากวนัยื่นวซ่ีา ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืนพรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกที่มชีื่อเจา้ของบญัช ี
• หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มกีาร
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

• หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที่ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

• กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

• กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและต้องท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพร้อม
ระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

o กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
• จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 

• หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

• หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

• กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมื่อทา่นไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
 

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

 

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

 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน    ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 

 

4.   กรณีทา่นที่ แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สามี-ภรรยา ............................................................. 

5.  ที่ อยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................... 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมอืนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศกึษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพือ่ให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 



TheBestHighlightofGermany9D6N-TG, Jun-Oct2022    19 

     ที่ อยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 

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

 

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

  

     โทรศพัทมื์อถือ ........................................................... อีเมลล ์............................................................................................  

 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ ท าน้ันเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด .....................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ี่ ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

  

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

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

 

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

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

 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย.................................................................................................................................................. 

 

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

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ ผา่นมาหรือไม ่   ....... ไมเ่คย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่ ) 

 

    ตัง้แตว่นัที่  ................................................ ถึงวนัที่  .....................................................   รวม ............... วนั 

  

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ....................................................................................................................................................... 

 

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

 

    กรณีที่ ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่  ............................................................... 

 

10. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ....... ไมเ่คย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 

 

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

 

11. ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ....... ตวัเอง   ....... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่ มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
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ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 

 

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