
 

 

รหสั GOH1903724 
ทัวรเยอรมนีตอนใต  PERFECT SOUTHERN GERMANY    10 วัน 7 คืน  (TG) 
เอากสบูรก – ศาลาวาการเมอืงเกาแหงเอากสบูรก – นูเรมเบิรก - ปราสาทนอยชวานสไตน – 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน - การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขา ซกุสปตเซ –   
แฮเรนเคียมเซ – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ – โรเซนไฮม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิวนิค| เอากสบูรก | ปราสาทนอยชวานสไตน|ยอดเขาซุกสปตเซ||ทิทิเซ| พระราชวงัแฮเรนเคียมเซ 

| ไฮเดลเบิรก 
 

PERFECT SOUTHERN GERMANY 
เยอรมนีตอนใต้ 

10 วนั 7 คืน  
เดินทาง พฤศจกิายน 62 – มิถุนายน 63 

เริ�มต้นเพียง 59,900.- 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอากสบูรก – ศาลาวาการเมืองเกาแหงเอากสบูรก – 
นูเรมเบิรก   

00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมวินิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 924 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 8 พ.ย. 62  – 1 ก.พ. 63 จะออก
เดินทางตัง้แต 00.50 น. และไปถงึมิวนิคเวลา 06.45 น.*** 

07.05 น. ถึงสนามบินมวินิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง 
และจะเปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวันที ่27 ตุลาคม 2562) ** สําหรับคณะทีอ่อก
เดินทางระหวาง 8-17 พฤศจกิายน 2562 จะเดินทางถงึมิวนิคเวลา 06.45 น.** 
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืง นําทานเดินทางสูเมืองเอากสบูรก 
(AUGSBURG) เปนเมืองใหญอันดับ 3 ของแควนบาวาเรียรองจากมวินิกและนู
เรมเบิรก โดยช่ือเมืองไดมาจากช่ือของจกัรพรรดิ ออกุสตุส (Augustus) แหง
โรมัน ถือเปนเมอืงโบราณบนเสนทางสาย      โรแมนตกิของอาณาจักรบาวาเรีย 
ใหทานไดเขาชม ศาลาวาการเมืองเกาแหงเอากสบูรก  (Augsburger Rathaus 

 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 



 

 

and GoldeneSaal) สรางขึ้นในคริสตวรรษที่ 14 โดยถกูออกแบบจนแลวเสร็จ
ในราวคริสตวรรษที่ 17 โดยนาย อีไลส ฮอลล สถาปนิกผูโดงดังในการออกแบบ
สถาปตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองสแหงเยอรมัน ใหทานไดเชาชมหองโถงทองคาํ 
(Golden Hall) เปนหองที่สําคัญที่สดุในอาคารแหงน้ี เพราะถือยงัคงรักษา
รูปแบบการตกแตงแบบเรอเนสซองสเยอรมันไดอยางสมบูรณ 
(หากคณะไมสามารถเขาชมดานใน  Golden Hall ได เน่ืองจากปดดวยพธิีกรรม
ทางศาสนาหรือการเฉลมิฉลองใดๆกต็าม ทําใหทางคณะไมสามารถเขาชมดานใน
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหนางานทานละ 2 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

เดินทางสูเมอืงนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมอืงทีม่ีอาคารบานเรือนแบบโบราณที่
สวยงามเปนเอกลกัษณ มีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมือ่สมัย
สงครามโลกคร้ังที ่2 ฮติเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหาร
เพื่อตอสูในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสมัพันธมติรถลมเสียหาย
เกือบทัว่ทัง้เมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมอืกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียง
ของเดิมมากที่สดุ นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวย
ประจําเมือง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 3 นูเรมเบิรก – แบมเบิรก – OUTLET – วูซบวรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมอืงแบมเบิรก สวนที่

เปนเขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปน
เมืองมรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพนจากการทีถ่กู
บอมบในชวงสงครามโลกคร้ังที ่2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมอืงเกาจงึ “เกาจริง” 
มิไดสรางหรือซอมแซมใหมใหดู “เหมือนเกา” นําทานชมมหาวหิารแบมเบิรก หรือ
ช่ือเปนทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial 



 

 

Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปนที่ต้ัง
ของสงัฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโร
มานเนสก สรางคร้ังแรกในป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชม
ศาลากลางหลงัเกาของเมืองที่สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกบัการ ชอป

ปم�งเอาทเลท ทีร่วบรวมรานคาช้ันนําไวอยางมากมาย อาทิเชน COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองทีต้ั่งอยูในบริเวณฟรัง
โคเนียทีต้ั่งอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี 

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 อดีตเมืองโบราณ
จากยคุกลางแหงแควนบาวาเรีย ที่ยังคงเอกลักษณของกลุมอาคารสถาปตยกรรม
แบบโกธคิ และเรอเนสซองสในรูปแบบเยอรมนัขนานแท ทาํใหที่น่ีกลายเปนเมือง
ประวัตศิาสตรอันแสนโรแมนติกและสมบูรณมากที่สดุ เน่ืองจากรอดพนจาก
สงครามโลกมาได นําทานชมยานเมืองเกาของโรเธนเบิรก (Marktplazt) ถายรูป
กับศาลาวาการ Ratstrinkstube สไตลโกธคิเรอเนสซองค  ใหเวลาลดัเลาะแนว
กําแพงเมืองที่โอบลอมบานเรือนทีก่อดวยอิฐสีสันตางๆและมงุดวยหลังคาสีสมซึ่ง
ถือเปนเอกลกัษณแหงการสรางบานในยุคกลางของเยอรมัน หลังจากน้ันนําทาน
เดินทางตอสูเมืองไฮเดลเบริก (Heidelberg) เปนเมืองที่สดุแสนโรแมนติก 
ต้ังอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่
สําคัญของเยอรมัน เปนทีต้ั่งของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบิรก ซึง่เปนมหาวิทยาลัย



 

 

แหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคน
ในแตละปตองมาเยือนเมอืงแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวม
ของนักศึกษานานาชาต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบริก (Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบน

เชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเหน็วิวทิวทัศนของเมอืงไดโดยรอบ โดย
ตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึง่มอีายกุวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสัง่ของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปน
ของขวญัวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึง่สรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชม
ถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมคีวามจถุึง 220,000 ลิตร นําทานเดินทางสูเมืองสตุท
การท (Stuttgart) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญแหง
หน่ึงของเยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต โดยที่น่ีไดช่ือวาเปน “ดีทรอยท
แหงเยอรมนี” เลยทีเดียว นําทานเขาสู จตุรัสลอสสพลาทซ (Schlossplatz) 
จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในเมอืง ทีถู่กสรางขึน้ในชวงระหวางป 1746 - 
1807 และมกีารปรับปรุงใหมอีกคร้ังในป 1977 เปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญๆ
มากมายไมวาจะเปน, พพิิธภัณฑศิลปะ , ลานน้ําพ,ุ 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 ชมทศันียภาพของทะเลสาบ
ที่มฉีากหลงัเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา แบล็กฟอเรสต สถานที่อันเปนตน
กําเนิดนาฬิกากุกก ูใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นช่ือ ณ เมืองตน
ตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาที่ระลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองลินเดา (Lindau) เมอืงทีถู่กโอบลอมดวยทะเลสาปโบเดน



 

 

ซี (Bodensee) เมืองแหงน้ีมีอายุเกาแกตัง้แตป ค.ศ. 882 และมพีื้นทีติ่ด
ชายแดนถงึสองประเทศ คือ ออสเตรีย และ สวิตเซอรแลนด จากน้ันเดินทางสู
เมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาตัง้แตคร้ังจกัรวรรดิโรมัน เปนทีต้ั่ง
ปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญทีม่คีวามงดงาม
ทางดานทศันียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนตกิที่เคยมคีวามรุงเรืองใน
อดตีต้ังแตยคุโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพกัขนถายสินคา และซื้อขายเกลือ
มาแตโบราณ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั EURO PARK  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาท
เพื่อเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein 
Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญงินิทราในดิสนียแลนด ซึง่ปราสาท
นอยชวานสไตน ตัง้ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปน
ปราสาทของพระเจาลุดวคิที ่2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจติรพิสดารของ
หองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  
ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไมสามารถเขาชม
ปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์คืนเงนิหนางานทานละ 
13 ยูโร และถายรปูดานนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน เปนการทดแทน *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง(ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) 

ปราสาทพระราชวงัฤดูรอนแหงบาวาเรียเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาต้ังอยู
ใกลกบัทางขึ้นปราสาท Neuschwanstein ใกลๆ ทะเลสาบ Alpsee เปน
ปราสาทที่พระเจาลุดวกิที ่2 แหงบาวาเรียประทับเมื่อยงัทรงพระเยาว จากน้ัน



 

 

เดินทางกลับสูเมืองฟุสเซน (Fussen) อิสระใหทานไดเดินเลนชมเมืองตาม
อัธยาศัย 

 
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 เพื่อโดยสารรถไฟไตเขา
เดินทางขึ้นสู ยอดเขาซกุสปตเซ ภูเขาที่สงูที่สดุในเยอรมัน ใหทานช่ืนชม
ทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขางทาง จนถงึลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000
เมตร นําทานเปล่ียนเปนกระเชาเคเบิลคารเพือ่ไตระดับความสงูสูระดับความสูง 
3,000 เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขา
แอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาตขิอง
เยอรมันและออสเตรีย 

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



 

 

พระราชวังแฮเรนเคียมเซพระราชวงัที่ไดรับการขนานนามใหเปน “พระราชวังแวร
ซายน แหง บาวาเรียน”  โดยพระราชวงัน้ีถกูสรางโดยพระเจาลุควิคที่ 2 แหงบาวา
เรีย หรือเจาชายหงสขาว โดยมตีนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศ
ฝร่ังเศส ตัวพระราชวังโอบลอมดวยความรมร่ืน ของป�าไมนานาพันธและเช่ือมดวย
คลองขนาดใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา, สวยสวยและน้ําพ ุนําทานเขาชม 
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ (Herrenchiemsee Palace) ภายในตกแตงดวย
ศิลปะอลังการจากชางฝมือในยคุน้ันที่ทานจะไดเห็นจากหองวาราชการ, หอง
บรรทม, หองฉลองพระองค และที ่โดดเดนทีสุ่ดคือหองกระจก (The Hall of 
Mirrors) ออกแบบในสไตลเฟรนชโรโคโค ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไป
ยังเมอืงโรเซนไฮม (Rosenheim) เมืองเล็กๆในแควนบาวาเรีย อิสระใหทานเดิน
เลนถายรูปตามอัธยาศัย 

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 และเปนเมือง

หลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอรลินและฮมับูรก) และเปนหน่ึงในเมอืงมัง่ค่ังที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนตดิ
เทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษตัริยมากอน 
กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึง่ไดแก 
ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร  นําทานเขาสูโลกแหงยนตร
กรรมของ BMW Welt ที่จดัแสดงอยูภายในอาคารขนาดใหญกวา 25,000 ตรม. 
ต้ังอยูติดกับอาคารสํานักงานใหญของ BMW ทานจะไดชมรถยนตในเครือของ 
BMW ไมวาจะเปน BMW, MINI รวมทั้ง Rolls-Royce จะมีรถยนตแทบทกุรุน
จัดแสดงอยู โดยพื้นที่ใน BMW Welt จะถกูแบงออกเปนพื้นทีต่างๆในการจัด
แสดงรถยนต BMW โมเดลปจจุบันทุกซรีีย, โซนมอเตอรไซค BMW, โซน MINI 



 

 

Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition และทานยงัสามารถเลือกซื้อของ
ที่ระลกึจากรานคาในโชวรูม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําชมจตัุรสัมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจดุเร่ิมตนของ

ประวัตศิาสตรและธุรกิจของนครมวินิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองทีม่ี
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 
19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�า
ชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 
น. อิสระทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม 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 จะออก
เดินทางตัง้แต 13.35 น. และไปถึงกรงุเทพเวลา 06.10 น.*** 
 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
06.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสด์ิภาพ 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ PERFECT SOUTHERN GERMANY 
เยอรมนีตอนใต10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินไทย 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิมทานละ 

วันที่ 21- 30 ต.ค.62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 12,900.- 
วันที่ 08 -17 พ.ย.62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,900.- 9,900.- 
วันที่ 28 ธ.ค.62 – 

6 ม.ค.63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 45,900.- 14,900.- 

วันที่ 29 ธ.ค.62 – 
7 ม.ค.63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 45,900.- 14,900.- 

วันที่ 30 ธ.ค.62 – 
8 ม.ค.63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 45,900.- 14,900.- 

วันที่ 25 ม.ค. –  
3 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,900.- 7,900.- 

วันที่ 1-10 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,900.- 7,900.- 
วันที่ 4-13 เม.ย. 63 76,900- 76,900- 76,900- 47,900.- 8,900.- 
วันที่ 5-14 เม.ย. 63 76,900- 76,900- 76,900- 47,900.- 8,900.- 
วันที้ 6- 15 เม.ย. 63 76,900- 76,900- 76,900- 47,900.- 8,900.- 
วันที่ 11-20 เม.ย.63 78,900- 78,900- 78,900- 47,900.- 8,900.- 
วันที่ 12-21 เม.ย.63 76,900- 76,900- 76,900- 47,900.- 8,900.- 
วันที่ 5-14 พ.ค.63 63,900- 63,900- 63,900- 43,900.- 8,900.- 
วันที่9-18 มิ.ย.63 63,900- 63,900- 63,900- 43,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 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, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา VFS Global (จามจุรีสแควร)*** 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วัน  
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู  
และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได 
 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**                           

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถ
ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถงึผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาตดิวย*** 

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

พ้ืนทีรู่ปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดอืน หามสวม
แวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดบั , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรปู, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถกูตอง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
3. หลกัฐานการทํางาน  

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลงัศกึษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

5. หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 



 

 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 

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

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรบัรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกบัเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกบับตุรที่สถานทตูดวย** 
 

 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(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 

 
 
 
 
 


