
 

 

รหสัทวัร B2B1901696 
ทัวร Great Southern Germany เยอรมนีตอนใต 10 วัน 7 คืน (TG) 
มิวนิค     เอากสบูรก     ปราสาทนอยชวานสไตน      
ยอดเขาซุกสปตเซ    ททิิเซ     พระราชวงัแฮเรนเคียมเซ    ไฮเดลเบิรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

เริ�มต้นเพียง 59,900.- 

PERFECT SOUTHERN GERMANY 
เยอรมนีตอนใต้ 

10 วนั 7 คืน  

เดินทาง พฤศจกิายน 62 – มิถุนายน 63 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอากสบูรก – ศาลาวาการเมืองเกาแหงเอากสบูรก – นูเร
มเบิรก   

00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมวินิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 924 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 8 พ.ย. 62  – 1 ก.พ. 63 จะออกเดินทาง
ตั้งแต 00.50 น. และไปถึงมิวนิคเวลา 06.45 น.*** 

07.05 น. ถึงสนามบินมวินิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) ** สําหรับคณะทีอ่อกเดินทาง
ระหวาง 8-17 พฤศจกิายน 2562 จะเดินทางถงึมิวนิคเวลา 06.45 น.** ผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสูเมืองเอากสบูรก (AUGSBURG) 
เปนเมืองใหญอันดับ 3 ของแควนบาวาเรียรองจากมวินิกและนูเรมเบิรก โดยช่ือเมือง
ไดมาจากช่ือของจกัรพรรดิ ออกุสตุส (Augustus) แหงโรมัน ถอืเปนเมอืงโบราณบน
เสนทางสาย      โรแมนติกของอาณาจกัรบาวาเรีย ใหทานไดเขาชม ศาลาวา
การเมืองเกาแหงเอากสบูรก  (Augsburger Rathaus and GoldeneSaal) 
สรางขึ้นในคริสตวรรษที่ 14 โดยถูกออกแบบจนแลวเสร็จในราวคริสตวรรษที่ 17 โดย
นาย อีไลส ฮอลล สถาปนิกผูโดงดงัในการออกแบบสถาปตยกรรมรูปแบบเรอเนส
ซองสแหงเยอรมัน ใหทานไดเชาชมหองโถงทองคํา (Golden Hall) เปนหองที่

 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอาก์สบร์ูก – ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก – นเูรมเบิร์ก   
วนัที� �. นเูรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – OUTLET – วซ์ูบวร์ก 
วนัที� �. วซ์ูบวร์ก – โรเธนเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – สตทุการ์ท      
วนัที� �. สตทุการ์ท – ทิทิเซ่ – ลนิเดา – ฟสุเซ่น 
วนัที� �. ฟสุเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟสุเซ่น 
วนัที� �.ฟสุเซ่น – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ –  แฮเรนเคียมเซ่ – พระราชวงัแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์ 
วนัที� �. โรเซนไฮม์ – มิวนิค – BMW Welt – จตัรุัสมาเรียนพลาสท์ – ช้อปปิ �ง 
วนัที� �.มิวนิค – สนามบิน 
วนัที� �� กรุงเทพ 



 

 

สําคัญที่สดุในอาคารแหงน้ี เพราะถือยงัคงรักษารูปแบบการตกแตงแบบเรอเนสซองส
เยอรมันไดอยางสมบูรณ 
(หากคณะไมสามารถเขาชมดานใน  Golden Hall ได เน่ืองจากปดดวยพธิีกรรมทาง
ศาสนาหรือการเฉลมิฉลองใดๆกต็าม ทําใหทางคณะไมสามารถเขาชมดานในได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิคื์นเงินหนางานทานละ 2 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
         
บาย 

เดินทางสูเมอืงนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมอืงทีม่ีอาคารบานเรือนแบบโบราณที่
สวยงามเปนเอกลกัษณ มีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมือ่สมัย
สงครามโลกคร้ังที ่2 ฮติเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหารเพือ่
ตอสูในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และตัวเมอืงโดนกลุมสมัพันธมติรถลมเสียหายเกือบทัว่
ทั้งเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมอืกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดมิมาก
ที่สุด นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจาํเมอืง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 นูเรมเบิรก – แบมเบิรก – OUTLET – วูซบวรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมอืงแบมเบิรก สวนที่เปน

เขตเมืองเกาของเมอืงแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมอืง
มรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพนจากการทีถ่กูบอมบ
ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจงึ “เกาจริง” มิไดสราง
หรือซอมแซมใหมใหดู “เหมอืนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือช่ือเปน
ทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of 
St. Peter’s and St. George’s) มคีวามสาคัญเปนที่ต้ังของสงัฆมณฑลของอัคร
บาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางคร้ังแรกใน
ป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลงัเกาของเมืองที่
สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกบัการ ชอปปم�ง

เอาทเลท ทีร่วบรวมรานคาช้ันนําไวอยางมากมาย อาทิเชน COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน จากน้ันนํา



 

 

ทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองทีต้ั่งอยูในบริเวณฟรังโคเนียที่
ต้ังอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL WURZBURG หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 วูซบวรก – โรเธนเบริก – ไฮเดลเบิรก – สตทุการท      
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโรเธนเบิรก (Rothengurg) หรือช่ือเต็มคอื โรเธนเบิรก ออบ 

แดร เทาเบอร ROTHENBURG OB DER TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยคุกลาง
แหงแควนบาวาเรีย ที่ยงัคงเอกลกัษณของกลุมอาคารสถาปตยกรรมแบบโกธิค และ
เรอเนสซองสในรูปแบบเยอรมันขนานแท ทาํใหที่น่ีกลายเปนเมอืงประวติัศาสตรอัน
แสนโรแมนตกิและสมบูรณมากที่สดุ เน่ืองจากรอดพนจากสงครามโลกมาได นาํทาน
ชมยานเมืองเกาของโรเธนเบิรก (Marktplazt) ถายรูปกับศาลาวาการ 
Ratstrinkstube สไตลโกธคิเรอเนสซองค  ใหเวลาลัดเลาะแนวกําแพงเมืองทีโ่อบ
ลอมบานเรือนทีก่อดวยอิฐสีสันตางๆและมงุดวยหลงัคาสีสมซึง่ถอืเปนเอกลักษณแหง
การสรางบานในยุคกลางของเยอรมัน หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองไฮเด
ลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ต้ังอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร 
(Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เปนทีต้ั่งของ
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึง่เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงาม
ของเมืองน้ีทาํใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนํา
ทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบริก (Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิง

เขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซ่ึงสามารถมองเห็นววิทิวทศันของเมืองไดโดยรอบ โดยตัว
ปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสัง่ของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปน
ของขวญัวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึง่สรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถงั
ไวนที่ใหญที่สุดในโลกมคีวามจถุงึ 220,000 ลิตร นําทานเดินทางสูเมืองสตุทการท 
(Stuttgart) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สาํคญัแหงหน่ึงของ
เยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต โดยที่น่ีไดช่ือวาเปน “ดีทรอยทแหง
เยอรมนี” เลยทีเดียว นําทานเขาสู จตุรัสลอสสพลาทซ (Schlossplatz) จตุัรัสใจ
กลางเมืองที่ใหญที่สุดในเมือง ทีถู่กสรางขึ้นในชวงระหวางป 1746 - 1807 และมี
การปรับปรุงใหมอีกคร้ังในป 1977 เปนทีต้ั่งของสถานที่สําคัญๆมากมายไมวาจะเปน



 

 

, พิพธิภัณฑศิลปะ , ลานน้ําพุ, สถานีรถไฟหลกั และอ่ืนๆ 
คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NH STUTTGART AIRPORT หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 สตทุการท – ทิทิเซ – ลินเดา – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ต้ังอยูในเขตป�าดํา (Black Forest) 

ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบทีม่ีฉากหลัง
เปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา แบลก็ฟอเรสต สถานทีอั่นเปนตนกาํเนิดนาฬิกากุกกู 
ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นช่ือ ณ เมอืงตนตํารับตามอัธยาศัย และ
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาทีร่ะลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองลินเดา (Lindau) เมอืงทีถู่กโอบลอมดวยทะเลสาปโบเดนซ ี

(Bodensee) เมืองแหงน้ีมีอายุเกาแกต้ังแตป ค.ศ. 882 และมีพื้นทีติ่ดชายแดนถงึ
สองประเทศ คือ ออสเตรีย และ สวติเซอรแลนด จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน 
(Fussen) เปนเมอืงเกามาต้ังแตคร้ังจกัรวรรดิโรมัน เปนที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบา
วาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญทีม่คีวามงดงามทางดานทัศนียภาพ เปน
เมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนตกิที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตัง้แตยคุโรมัน และได
ใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพกัขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั LUITPOLD PARK  หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาทเพือ่เขาชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชม
ตนแบบของปราสาทเจาหญงินิทราในดิสนียแลนด ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ตัง้
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจติรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยาง
งดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรด
ปรานยิง่ *** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษทั
ขอสงวนสทิธิค์ืนเงนิหนางานทานละ 13 ยูโร และถายรูปดานนอกกบัปราสาท



 

 

นอยชวานสไตน เปนการทดแทน *** 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง(ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาท

พระราชวังฤดูรอนแหงบาวาเรียเยอรมนั ปราสาทโฮเฮนชวานเกาต้ังอยูใกลกับทางขึ้น
ปราสาท Neuschwanstein ใกลๆ  ทะเลสาบ Alpsee เปนปราสาทที่พระเจาลุด
วิกที่ 2 แหงบาวาเรียประทบัเมือ่ยังทรงพระเยาว จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองฟุสเซน 
(Fussen) อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมอืงตามอัธยาศัย 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั LUITPOLD PARK  หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 ฟุสเซน – การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขา ซกุสปตเซ –  แฮเรนเคียมเซ – 

พระราชวังแฮเรนเคียมเซ – โรเซนไฮม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานตอไปยังเมืองการมิช พารเทน เคียรเชน (Garmisch Partenkirchen) 

ประเทศเยอรมนี เพือ่นําทานสู สถานีรถไฟซกุสปตเซ เพื่อโดยสารรถไฟไตเขาเดินทาง
ขึ้นสู ยอดเขาซกุสปตเซ ภูเขาที่สงูที่สุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทศันียภาพที่สวยงาม
ตลอด2ขางทาง จนถึงลานหมิะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทานเปลี่ยนเปน



 

 

กระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดบัความสงูสูระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดิน
เลนถายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซกุสปตเซ น้ัน
เปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางน่ังเรือขามสูเกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเปนทีต้ั่งของ

พระราชวังแฮเรนเคียมเซพระราชวงัที่ไดรับการขนานนามใหเปน “พระราชวังแวร
ซายน แหง บาวาเรียน”  โดยพระราชวงัน้ีถกูสรางโดยพระเจาลุควิคที่ 2 แหงบาวาเรีย 
หรือเจาชายหงสขาว โดยมตีนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศฝร่ังเศส ตัว
พระราชวังโอบลอมดวยความรมร่ืน ของป�าไมนานาพันธและเช่ือมดวยคลองขนาด
ใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา, สวยสวยและน้ําพุ นําทานเขาชม พระราชวังแฮเรน
เคียมเซ (Herrenchiemsee Palace) ภายในตกแตงดวยศิลปะอลังการจาก
ชางฝมอืในยุคน้ันที่ทานจะไดเห็นจากหองวาราชการ, หองบรรทม, หองฉลองพระองค 
และที่ โดดเดนที่สุดคือหองกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตลเฟรนช
โรโคโค ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมอืงโรเซนไฮม (Rosenheim) 
เมืองเล็กๆในแควนบาวาเรีย อิสระใหทานเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั TRYP BY WYNDHAM หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 โรเซนไฮม – มิวนิค – BMW Welt – จัตรุัสมาเรียนพลาสท – ชอปปم�ง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวง

ของรัฐบาวาเรีย ยงัเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและ
ฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมอืงมัง่คัง่ที่สดุของยโุรป ซึ่งมพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป�  
โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปน
สวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทัง้ดาน
ศิลปวฒันธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรท
เซล และเบียร  นําทานเขาสูโลกแหงยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จัดแสดงอยู
ภายในอาคารขนาดใหญกวา 25,000 ตรม. ต้ังอยูติดกับอาคารสํานักงานใหญของ 
BMW ทานจะไดชมรถยนตในเครือของ BMW ไมวาจะเปน BMW, MINI รวมทัง้ 
Rolls-Royce จะมรีถยนตแทบทกุรุนจดัแสดงอยู โดยพื้นที่ใน BMW Welt จะถกู
แบงออกเปนพื้นทีต่างๆในการจดัแสดงรถยนต BMW โมเดลปจจุบันทกุซีรีย, โซน
มอเตอรไซค BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และ
ทานยังสามารถเลือกซือ้ของทีร่ะลกึจากรานคาในโชวรูม 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําชมจตัุรสัมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจดุเร่ิมตนของประวัตศิาสตร

และธุรกิจของนครมวินิค บริเวณน้ีเปนทีต้ั่งของศาลาวาการเมืองทีม่ีรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึง่สรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลา
สรางถึง 42 ป มหีอระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลาน
ที่จะออกมาเตนรํา เมือ่นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือก
ซื้อสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย   

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AZIMUT หรือเทียบเทา  
วันที่ 9 มิวนิค – สนามบนิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบินมิวนิค เพื่อใหทานมีเวลาในการทาํคืนภาษ ี(Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG925   

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 8 พ.ย .62 – 1 ก.พ. 63 จะออกเดินทาง
ตั้งแต 13.35 น. และไปถงึกรงุเทพเวลา 06.10 น.*** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
06.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
 

อัตราคาบริการ PERFECT SOUTHERN GERMANY 
เยอรมนีตอนใต10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

21- 30 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 12,900.- 
08 - 17 พ.ย. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,900.- 11,900.- 
28 ธ.ค.62 -6 ม.ค.63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 14,900.- 
29 ธ.ค.62 -7 ม.ค.63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 14,900.- 
30 ธ.ค.62 -8 ม.ค.63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 14,900.- 



 

 

25 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,900.- 7,900.- 
1-10 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,900.- 7,900.- 
4-13 เม.ย. 63 76,900- 76,900- 76,900- 47,900.- 8,900.- 
5-14 เม.ย. 63 76,900- 76,900- 76,900- 47,900.- 8,900.- 
6- 15 เม.ย. 63 76,900- 76,900- 76,900- 47,900.- 8,900.- 
11 -20 เม.ย. 63 78,900- 78,900- 78,900- 47,900.- 8,900.- 
12-21 เม.ย. 63 76,900- 76,900- 76,900- 47,900.- 8,900.- 
5-14 พ.ค. 63 63,900- 63,900- 63,900- 43,900.- 8,900.- 
9-18 มิ.ย. 63 63,900- 63,900- 63,900- 43,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.    ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับ

เงินมดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายทีเ่กิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 



 

 

4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย
ตัวทานเอง 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซา
ในวันย่ืน เปนจาํนวนเงินโดยประมาณ 3,500.- บาท) 

6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง

กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษทัฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสอื
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทั
ดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไม
ต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง

และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสยีหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 



 

 

คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  



 

 

*** ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)*** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วัน 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการ 
และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                                          
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษัิทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวี
ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย 

จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทค
เลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไม
เลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความ
ถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทํางาน    (ขอเปน
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายไุม
เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนด
ที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปน

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 
เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 
เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 
วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK  
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให
โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกลุใหตรงตามหนาพาสปอรต 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) 

แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใด



 

 

เปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซน็ช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับ
เดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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



 

 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
             ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


