
 

 
 

HASHTAG GERMANY 

แกรนด์ เยอรมัน 9 วนั 6 คืน ทัวร์เจาะลกึเส้นทางโรแมนตคิ 
แฟรงเฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น า้ไรน์-วุรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก

ปราสาทนอยชวานสไตน์-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปป้ิงเอ้าท์เลท-ชมเมืองมิวนิค 

ก าหนดการเดินทางวันที่8 – 16 ธันวาคม  2561 (คณะเดยีวเท่าน้ัน!!!) 
ราคาสุดคุ้มเพยีง 59,991 บาท  

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

ไฮไลท์โปรแกรมทวัร์ 
 บินตรง กรุงเทพ-แฟรงค์เฟิร์ต/ มิวนิค-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 
 พกัหรูโรงแรม 4 ดาว (พกัแฟรงเฟิร์ต2 คืน /นูเร็มเบิร์ก1 คืน/เคมป์เท่น 1 คืน / มิวนิค2 คืน) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์!! 
 บาด ฮัมบูรก์ :ชม ศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยุโรป 
 เซ็นต์กอร์: ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น า้ไรน์สู่เมืองบ็อปปาร์ด 
 โฮเฮนชวานเกา: เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เที่ยวบินขาไป TG  920 BKK – FRA 23.40 – 05.50 

เที่ยวบินขากลบั TG  925 MUC - BKK 13.35 – 06.10 



 ยอดเขาซุกสปิตเซ่: น่ังรถไฟไต่เขา และกระเช้าเคเบิล้คาร์ไต่ระดับความสูง 3000 เมตร ภูเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมัน 
 มิวนิค:ชม BMW World  โชว์รูมใหญ่และทนัสมัยทีสุ่ด ของรถยนต์บีเอม็ดับเบิล้ยู และชม อลัลลินัซ์ อารีน่า สเตเดีย้ม 

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

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต  (เยอรมัน)     

2 
แฟรงค์เฟิร์ต– ไฮเดลเบิร์ก– บาด ฮัมบูรก์–แฟรงค์
เฟิร์ต 

-   
TRYP BY WYNHAM 
FRANKFURT  

3 
แฟรงค์เฟิร์ต– ล่องเรือแม่น า้ไรน์–โคโญจน์– 
แฟรงค์เฟิร์ต 

  - 
TRYP BY WYNHAM 
FRANKFURT 

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

5 นูเร็มเบิร์ก– ปราสาทนอยชวานสไตน์–เคมป์เท่น    BIG BOX HOTEL KEMPTEN 

6 
มิวนิค–เคมป์เท่น–ยอดเขาซุกสปิตเซ่–ช้อปป้ิงองิ
โกลสตัด  -มิวนิค 

 
 

 
 - 

HOTEL 
MERCUREMUCHENNEUPERLA
CH 

7 
มิวนิค–  ชมเมือง – BMW WORLD -ช้อปป้ิง – 
มิวนิค 

  - 
HOTEL 
MERCUREMUCHENNEUPERLA
CH 

8 มิวนิค–อลัลลินัซ์ อารีน่า สเตเดีย้ม– กรุงเทพฯ  - -  

9 กรุงเทพฯ - - -  

 

วนัแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
20.40 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกบั

เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG 920 
 

วนัทีส่อง   แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-แฟรงค์เฟิร์ต 
05.50 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิร์ต หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองไฮเดลเบิร์กเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้ ำเน็กคำร์หน่ึงในเมือง
ศูนยก์ลำงกำรศึกษำท่ีส ำคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตั้งของมหำวิทยำลยัไฮเดลเบิร์กซ่ึงเป็นมหำวิทยำลยัแห่งแรกของ
เยอรมนัน ำเขำ้ชมปราสาทไฮเดลเบิร์กท่ีสร้ำงข้ึนอยูบ่นเชิงเขำเหนือแม่น ้ ำเน็กคำร์ ซ่ึงสำมำรถมองเห็นวิวทิวทศัน์
ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปรำสำทสร้ำงดว้ยหินทรำยสีแดงซ่ึงมีอำยุกว่ำ 900ปี ชมประตูที่สร้างเสร็จในคืน
เดียว วันไนท์เกท หรือ ELIZABETH GATEท่ีสร้ำงข้ึนโดยค ำสั่งของพระเจำ้เฟดเดอริก สร้ำงให้เป็นของขวญั
วนัเกิดแด่พระมเหสีอลิซำเบธ ซ่ึงสร้ำงเสร็จภำยในคืนเดียว จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ ถงัไวน์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลกมีควำมจุถึง 220,000 ลิตร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบาด ฮอมบวร์ก เป็นเมืองเล็กๆน่ำรักท่ีมีช่ือเสียงดำ้นน ้ ำแร่และสปำ น ำท่ำนชม ศาลาไทย 

แห่งแรกในทวปียโุรป และปัจจุบนัตั้งโดดเด่นเป็นสง่ำอยูถึ่ง 2 หลงั ศำลำไทยไดถู้กจดัสร้ำงโดยงบประมำณของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ออกแบบโดยกรมศิลปำกร ได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ด ำเนินกำร
จดัสร้ำงโดยเชิญอกัษรพระปรมำภิไธย จ.ป.ร. ประดิษฐำนท่ีหน้ำบนั ทั้ง 3 ดำ้นของศำลำไทย กำรจดัสร้ำงน้ี
นอกจำกเป็นกำรเทิดพระเกียรติฯแลว้ ยงัเป็นอนุสรณ์สถำนในโอกำสครบรอบ 100 ปี กำรเสด็จประพำสเมือง
แห่งน้ี และแสดงถึงควำมสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหวำ่งไทยกบัเยอรมนัท่ีมีมำชำ้นำน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่
เมืองแฟรงค์เฟิร์ตหน่ึงในมหำนครท่ียิง่ใหญ่ของเยอรมนั ศูนยก์ลำงแห่งธุรกิจกำรคำ้ท่ีส ำคญั 

http://bit.ly/2NMk5YE


ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  แฟรงค์เฟิร์ต-ล่องเรือแม่น า้ไรน์-โคโลญจ์น -แฟรงค์เฟิร์ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เขตไรน์แลนด์ หรือดินแดนแห่งลุ่มแม่น ้าไรน์ระหวำ่งทำงจะผำ่นแหล่งปลูกองุ่นท่ีผลิตไวน์ขำว

ท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั จนถึงท่ีท่าเรือเซนต์กอร์น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น า้ไรน์ แม่น ้ำสำย
 ส ำคญัท่ีสุดสำยหน่ึงของยโุรป ชมทศันียภำพอนัสวยงำมตลอดสองฟำกฝ่ังแม่น ้ำเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของไร่
 องุ่นและปรำสำทของโบรำณอำยกุวำ่ 600ปี และอำคำรบำ้นเรือนของอดีตเหล่ำขนุนำงเยอรมนีท่ีเรียงรำยอยูส่อง
 ฟำกฝ่ังแม่น ้ำ ผำ่นบริเวณผาหินโลเรอไลย์ซ่ึงมีต ำนำนเร่ืองเล่ำท่ีลึกลบัของเสียงสะทอ้นท่ีเกิดข้ึนบริเวณนั้นเพื่อ
ป้องกนัอนัตรำยใหก้บัชำวเรือท่ีตอ้งเดินทำงผำ่นไปมำในช่วงท่ีแม่น ้ำมีควำมคดเค้ียวและมีสันดอน สันทรำย
มำกมำยจนเกิดอุบติัเหตุอยูเ่สมอ จนถึง ท่าเรือในเมืองบ๊อปปาร์ด จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโลญจน์เมือง
ส ำคญัริมแม่น ้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของเยอรมนี ศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ งำนศิลปะ และอุตสำหกรรม 
ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตน ้ำหอมออดิโคโลญ 4711อนัลือช่ือ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ใหเ้วลำท่ำนวำ่งเดินเล่นชอ้ปป้ิง-ชมเมือง เมืองโคโลญจ์น เมืองเก่ำสมยัโรมนัเรืองอ ำนำจ เข้าชมมหาวิหาร

โคโลญจน์โดยเร่ิมก่อสร้ำงมำตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหำให้ตอ้งหยดุพกักำรก่อสร้ำงไปบำ้ง จึงตอ้งใชเ้วลำกวำ่หก
ร้อยปีจึงสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ใหเ้วลำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ชอ้ปป้ิง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่
เมืองแฟรงค์เฟิร์ตน ำท่ำนชมจัตุรัสโรเมอร์ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในเมือง ดำ้นขำ้งก็คือ THE ROMERหรือ 
Frankfurt City Hall หรือศำลำวำ่กำรเมือง ซ่ึงอยูท่ำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์ มีเวลำใหท้่ำนเดิน
เล่นยำ่นถนน ZEILท่ีมีหำ้งสรรพสินคำ้ท่ีทนัสมยัและร้ำนคำ้มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้แฟชัน่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่       แฟรงค์เฟิร์ต-วูรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวูรซ์เบิร์กเมืองบนเนินเขำทำงตอนเหนือของแควน้บำวำเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ำเมนซ่ึงเป็น

อีกแหล่งเพำะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมนั และเป็นเมืองท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำร
ยเูนสโก น ำท่ำนชมควำมงดงำมของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองโรเธนบิร์ก เมืองโบรำณในยุคอศัวินแห่งป้อมปรำกำร ท่ียอ้นไปในศตวรรษท่ี 

13 และเป็นอีกหน่ึงเมืองท่ียงัมีก ำแพงเมืองโบรำณลอ้มรอบตวัเมืองอยูน่ ำท่ำนเดินชมสู่ จัตุรัสกลางเมืองท่ีตั้งของ
ศำลำกลำงเมืองท่ีสวยงำมมีเวลำให้ท่ำนเดินเล่น ชมเมือง ถ่ำยรูปและเลือกซ้ือของท่ีระลึกในช่วงคริสมำตร์ท่ีโร
เธนเบิร์กเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีคริสต์มำสต์ท่ีสวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์กอีกหน่ึงเมือง



สวยในแควน้บำวำเรีย น ำท่ำนข้ึนชมววิสวยบน ปราสาทไกเซอร์เบิร์กบนเนินเขำ ก่อนลงมำเดินเล่นชมเมืองเก่ำท่ี
สวยงำมอิสระชมเมือง ชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัCENTRO HOTEL NUREMBERG หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า       นูเร็มเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เคมป์เทน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงไปตำมเส้นทำงสำยโรแมนติกอนัมีช่ือเสียงของเยอรมนั ให้ท่ำนไดช่ื้นชม ทิวทศัน์ท่ีงดงำมตลอด
กำรเดินทำง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกาเมืองเล็กๆริมทะเลสำบแอลป์ ท่ีตั้งของ 2 ปรำสำทช่ือดงัแห่งบำวำ
เรียนอยชวำนสไตน์และโฮเฮนชวำนเกำ น ำท่ำนขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึน้เขาเพื่อน ำท่ำนข้ึนชมภำยในปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein)ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขำสูงท่ีสร้ำงจำกบญัชำของกษตัริยลุ์ดวิคท่ี 2  ท่ีตอ้งกำรสร้ำง
ปรำสำทตำมเทพนิยำยของริชำร์ด วำกเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมวิวสวยจำกสะพานแมร่ี จุด
ท่ีถ่ำยรูปกบัปรำสำทน้ีได้ดีท่ีสุด ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสกำร์ดต่ำงๆ ซ่ึงควำมงำมน้ียงัท ำให้ปรำสำทแห่งน้ีเป็น
ตน้แบบท่ีวอลท์ดีสนีย์ ได้น ำมำสร้ำงเป็นปรำสำทในภำพยนต์กำร์ ตูนและได้กลำยเป็นสัญลกัษณ์ของสวน
สนุกดิสน่ียทุ์กแห่งทัว่โลก จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงลงจำกตวัปรำสำท 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลำยทำงสุดทำ้ยของถนนสำยโรแมนติค ตั้งอยูใ่นแควน้บำวำเรียสเน่ห์ของ

เมืองน้ีคืออำคำรหลำยๆหลงัจะทำสีหวำนๆ หลำกสีสัน เหมือนกบัสีลูกกวำดสีสวยๆทั้งเมือง น ำท่ำนเดินเล่น-
ถ่ำยรูป-ชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีระลึกในเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคาร เมนูพเิศษ**ลิม้รสขาหมูเยอรมัน ** พร้อมเสริฟเบียร์ แบบต้นต ารับ 
 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัBIG BOX HOTEL KEMPTEN หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก       เคมป์เทน-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปป้ิงเอ้าท์เลทองิโกลสแตด-มวินิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตบาหน์เพื่อโดยสำรรถไฟไต่เขำเดินทำงข้ึนสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขำท่ี
สูงท่ีสุดในเยอรมนั ใหท้่ำนช่ืนชมทศันียภำพท่ีสวยงำมตลอด2ขำ้งทำง จนถึงลำนหิมะบนควำมสูงระดบั 2,000
เมตร น ำท่ำนเปล่ียนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดบัควำมสูงสู่ระดบัควำมสูง 3,000 เมตร ให้เวลำท่ำนเดินเล่น
ถ่ำยรูปและช่ืนชมควำมสวยงำมของเทือกเขำแอลป์ และบนยอดเขำซุกสปิตเซ่ นั้นเป็นอีกหน่ึงพรมแดนทำง
ธรรมชำติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอำหำร น าท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยเคเบิลคาร์ เพยีงสถานีเดียวลงสู่สถานีอปิเซ่  จำกนั้นน ำท่ำน

เดินทำงต่อสู่ เมืององิโกลสแตทเพื่อใหท้่ำนไดมี้โอกำสเดินเล่นชอ้ปป้ิงใน อิงโกลสแตทเอ้าล์เลทวลิเลจ ท่าน



สามารถหาข้อมูลในการช้อปป้ิงได้ที ่https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/  ทางบริษัทฯ
จะจัดวไีอพคูีปองทีท่่านจะได้รับส่วนลดพเิศษเพิม่ขึน้อกี ประมาณ 5-10 %(ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละร้าน) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
  น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บำวำเรีย หน่ึงในอดีตอำณำจกัรท่ียิง่ใหญ่ 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด       มวินิค-ชมเมือง-ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น ำท่ำนชม เมืองมิวนิคนครหลวงแห่งอดีตอำณำจกัรบำวำเรีย ท่ียิง่ใหญ่แวะถ่ำยรูปสวยกบัพระราชวงันิม 
เฟนเบิร์ก พระรำชวงัฤดูร้อนของกษตัริยแ์ห่งบำวำเรียสถำนท่ีประสูติของกษตัริยลุ์ดวกิท่ี2 กษตัริยแ์ห่งบำวำเรีย 
ผูส้ร้ำง 3 ปรำสำทดงั นอยชวำนสไตน์-ลินเดอร์ฮอฟและเฮอรินคิมเซ ท่ีกลำยเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้ำ
เยอืนบำวำเรียจำกนั้นน ำท่ำนชม บี เอม็ ดับบลวิเวลิด์ โชวรู์มใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดของรถยนต ์บี เอม็ ดบับลิว
ยอดยนตรกรรมแห่งบำวำเรีย ใหเ้วลำท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปกบัรถยนตรุ่์นใหม่ของ บีเอม็ มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซ้ือ
ของตกแต่งและท่ีระลึก ผำ่นชมสถำนท่ีส ำคญัๆของมิวนิค อำทิ โอลมิปิคปาร์ค / ถนนแมกซิมิเลีย่น ท่ีตั้งของ
พระรำชวงัเรสซิเดน้ทแ์ละโอเปรำเฮำ้ส์ รวมทั้งเป็นท่ีตั้งของเหล่ำร้ำนแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัของยโุรป 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ช่วงบ่ำย ใหเ้วลำท่ำนเดินเล่นชมเมือง ในยำ่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของมิวนิคตั้งแต่ถนนแมกซิมิเลยีนจนถึงย่านจัตุรัสมา

เรียน ทีต่ั้งของศาลาว่าการเมืองมิวนิค ท่ีสงวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีผสมผสำนและยงัเป็นยำ่นถนนคนเดิน 
ยำ่นชอ้ปป้ิงท่ีมีร้ำนคำ้ หำ้งสรรพสินคำ้มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงอยำ่งจุใจ หรือท่ำนอำจเดินเล่นถ่ำยรูป
กบัอำคำรสวยงำมมำกมำยรวมทั้งวหิารแม่พระ ท่ีมีสองยอดโดมรูปทรงหวัหอมอีกหน่ึงในสัญลกัษณ์ของมิวนิค 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรือเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด   สนามบินมิวนิค 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อผำ่นขั้นตอนกำรท ำคืนภำษี – เช็คบตัรโดยสำรตรวจหนงัสือเดินทำงเพื่อ
เดินทำงกลบักรุงเทพฯ ระหวำ่งทำงแวะเก็บภำพสวยๆของอลัลแิอนซ์ อารีน่า สเตเดีย้มสนำมฟุตบอลแห่ง 2 ทีม
สโมสรฟุตบอลช่ือดงัของมิวนิค บำเยร์ินมิวนิค และ 1860มิวนิค 

13.35น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 925  

วนัทีเ่ก้า   สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.10 น.          ถึงท่าอากาศยานสุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
****************************************************************************************************** 
 

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


อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่13-21 พฤศจิกายน 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 59,991 บำท 

เด็กอำย ุ02 - 12 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 59,991 บำท 
เด็กอำย ุ02 – 12  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 58,991 บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,900 บาท 

 
 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัที ่8-16 ธันวาคม 2561  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่ำน 59,991 บำท 

เด็กอำย ุ02 - 12 ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 59,991 บำท 
เด็กอำย ุ02 – 12  ปี 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2ท่ำนไม่มีเตียงเสริม 58,991 บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,900 บาท 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 
ท่ำน มีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจดัหำได้ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ปเม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนำ้ทวัร์โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกสบำยของ

ลูกคำ้เป็นหลกั 

 



อตัรานีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัสำยกำรบินไทยชั้นประหยดั** สะสมไมลไ์ด ้50 % 
 ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงจำกสำยกำรบิน 
 ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำรถรับ – ส่งระหวำ่งน ำเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร (กฎหมำยยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,500,000 บำทเง่ือนไขตำมกรมธรรม ์
อตัรานีไ้ม่รวม 
  ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำง 
  ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำง ในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัฯท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำง 

  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกท่ีรำยกำรระบุเช่นค่ำโทรศพัทค์่ำซกัรีดค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร
เป็นตน้ 

  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกัณท่ีจ่ำย 3% (ส ำหรับกรณีท่ีตอ้งกำรใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง เกบ็พร้อมยอดส่วนทีเ่หลือ 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทยข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้ำใจในกำรบริกำร 
ค่ำทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังำนยกกระเป๋ำโรงแรมและสนำมบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 24 ช่ัวโมง  นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ำนไดท้  ำกำรจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิก
กำรจองโดยอตัโนมติัช ำระส่วนท่ีเหลือภำยใน 30 วนัก่อนกำรเดินทำงมิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 



 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัหกัค่ำมดัจ ำ 25,000 บำท(ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น45 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 - 29 วนัหกัค่ำมดัจ ำ 30,000 บำท (ช่วงเทศกำลสงกรำนตแ์ละปีใหม่เป็น30 - 44 วนั) 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 - 14วนัคิดค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำทวัร์ (ช่วงเทศกำลเป็นสงกรำนตแ์ละปีใหม่1 - 14 วนั) 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนัหรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ทำงบริษทัฯ มีหนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำนในกำรจดัเตรียมเอกสำรให้ครบตำมท่ีสถำนทูต
ระบุเท่ำนั้น (กำรอนุมติัวีซ่ำข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถำนทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำไม่น้อยกว่ำ 3 
สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง  

ในกรณีท่ีเอกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำงสถำนทูตฯ อำจจะปฏิเสธกำรอนุมติัวีซ่ำของท่ำนได้ และท่ำนจะต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่(ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซ่ำให้กบัผูร้้องขอ 
หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไม่วำ่จะเป็นเหตุผลใดก็ตำมท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องคืนค่ำวซ่ีำได)้ 

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด (กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบั มิให้เดินทำงเขำ้
ประเทศเป็นกำรถำวร) 

หำกท่ำนส่งเอกสำรล่ำชำ้ แลว้ผลปรำกฏวำ่ ผลวีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำก่อนกำรเดินทำง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง (ค่ำมดัจ ำตัว๋กบัสำยกำรบินหรือหำกทำงบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋แลว้
ทำงบริษทัฯจะหกัค่ำตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ ำนวนและจะท ำกำรคืนใหท้่ำนตำมท่ีสำยกำรบินคืนใหก้บัทำงบริษทัฯ โดยใชเ้วลำประมำณ 



6 เดือนทั้งน้ีบำงสำยกำรบินไม่สำมำรถคืนค่ำตัว๋เคร่ืองบินไดท้่ำนสำมำรถตรวจสอบกบัทำงสำยกำรบินโดยตรง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
ท่ีทำงสถำนทูตเรียกเก็บ ค่ำมดัจ ำในต่ำงประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่ำนภำยใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สำมำรถเดินทำงเขำ้ – ออกเมืองไดไ้ม่วำ่จะเป็นประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือใชเ้อกสำรปลอมในกำรเดินทำง
และส ำหรับท่ำนท่ีถูกปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงทุจริต หรือจะหลบหนีเขำ้เมือง หรือใช้เอกสำรปลอม
ประกอบกำรยืน่วซ่ีำ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์มำแลว้ไม่วำ่บำงส่วนหรือเต็มจ ำนวนและทำงบริษทัฯ
จะแจง้เจำ้หนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีทำงบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่ำให้ เม่ือผลวีซ่ำผ่ำนแลว้มีกำรยกเลิกกำรเดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หำกเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย และทำงบริษทัฯ จะขอด ำเนินกำรแจง้ยกเลิกวีซ่ำของท่ำนเน่ืองจำก
กำรยืน่วซ่ีำจะถูกระบุเป็นสถิติของทำงบริษทัฯกบัทำงสถำนทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ ำเป็นสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้เช่น  กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรประทว้งต่ำงๆ และกำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บินหรือกำรยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหำย สูญเสีย หรือไดรั้บบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
หวัหนำ้ทวัร์ โดยทำงบริษทัฯ จะพยำยำมแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดโดยจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำดงักล่ำวไดต้ำมควำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะค่ำเงินบำทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บค่ำน ้ ำมนัเพิ่มหรือค่ำตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจำกรำคำท่ีก ำหนดไวโ้ดยทำงบริษทัฯจะแจง้ให้
ท่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้โดยยนืยนัจดหมำยจำกทำงสำยกำรบินและทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อ
ควำมเหมำะสมโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนำ้โดยจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทำงไดรั้บเป็นหลกั 

3.เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือ

ออกประเทศ ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หลงัจำกกำรจองและช ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมดแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่ำงๆ 
ตำมท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 

หลักฐานการยื่นวีซ่าเยอรมัน 

 
เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยย่ืนขอวซ่ีาทีส่ถานทูตเยอรมัน)  ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม 7 วนั 

ผู้ย่ืนค าร้องขอวซ่ีาทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิว้มือ ทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีาของสถานทูต ตามวนัและเวลานัดหมาย  
 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ผู ้

เดินทำงจะตอ้งไปยืน่ค  ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทำง  
- หนำ้หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับวซ่ีำอยำ่งนอ้ยไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้   

 
 



** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

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

หนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสีขำวเท่ำนั้น เน่ืองจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีำ 
- รูปถ่ำยหนำ้ตรงหำ้มใส่แวน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวก ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูติบตัร 
- หำกเด็กอำยมุำกกวำ่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษำอยูถึ่งแมมี้บตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูติบตัรดว้ย 

 
4. หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนท่ีสมรสแลว้  
6. ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ 
7. ส ำเนำใบเปล่ียนนำมสกุล กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนนำมสกุล 
8. ส ำเนำใบหยำ่ กรณีท่ำนท่ีหยำ่แลว้  
9. หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยมีรำยละเอียดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงินเดือน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น (ตวัจริง) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบัหน่วยงำน หรือ องคก์ร พร้อมใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด
(ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท างานทีอ่อกโดยราชการ ต้องดูตัวเลขให้เป็นอารบิกไม่รับตัวเลขไทย) 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบียนกำรคำ้ หรือ ส ำเนำกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ หรือ ส ำเนำหนงัสือรับรองควำมเป็น
เจำ้ของกิจกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกวำ่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

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

 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรส 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส ำเนำสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำกนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่ำใชจ่้ำย พร้อมแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ดินทำง



พร้อมแสดงควำมสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญำติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหำกควำมสัมพนัธ์ไม่
สำมำรถสืบได ้หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยืน่ค  ำร้องขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบนั  เป็น

ภำษำองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรียนหรือส ำเนำบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

10. หลกัฐานการเงิน 
-   ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน ท่ีแสดงถึงกำรเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงั

อยำ่งนอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  
**หากสมุดบัญชีมีการอพับุคตลอดสามารถถ่ายบุคมาได้เลย แต่หากไม่มีการอพัเดทต่อเน่ือง หรือเดือนกระโดด ต้องขอสเตจ

เม้นเท่าน้ัน!!! 

หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ าและบัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 
กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั หรือ เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี ตอ้งใหบุ้คคลในครอบครัวสำยเลือดเดียวกนั เช่น บิดำ,มำรดำ,พี่,นอ้ง  ท ำ

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและช้ีแจงความสัมพนัธ์โดยระบุช่ือผู้ออกค่าใช้จ่ายและช่ือผู้ทีถู่กออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมส าเนา
สมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่าน้ัน  ท่ีแสดงถึงกำรเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยำ่ง
นอ้ย 6เดือน (ปรับสมุดบัญชีล่าสุด 15 วนัก่อนวนัย่ืนวซ่ีา)  

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

- กรณีมีเงินฝำกในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อำทิ เช่น บญัชีเงินฝำกประจ ำ เป็น
ตน้ 

- กรณีท่ีเดินทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในกำรยืน่ขอวซ่ีำ ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่ำใชจ่้ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครัวดว้ยแต่อยำ่งไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุดบญัชีกำรเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจด
ทะเบียนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมีกำรเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ำยท่ีมีกำรเงินมำกกวำ่จะตอ้งท ำจดหมำยรับรองกำรเงินพร้อมระบุ
ช่ือและควำมสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณ ี ***ทั้งนีเ้พ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา 
 

11. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะตอ้งมีใบอนุญำตจำกผูป้กครองบิดำหรือมำรดำ 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดาโดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้
สังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สังกดัเป็น



ภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำร
งำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ
โดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยพร้อมช้ีแจงระบุควำมสัมพนัธ์กบัผูป้กครองท่ีไปดว้ยและยนิดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน
โดยคดัฉบบัจริงจำกอ ำเภอตน้สังกดัเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
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ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐำนในกำรท ำวซ่ีำ 
** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรำยละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อควำมสะดวกในกำรขอวซ่ีำ 
หำกท่ำนกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทำงบริษทัฯไม่สำมำรถยืน่วซ่ีำใหท้่ำนได ้

 
ช่ือ-นำมสกุล  ผูเ้ดินทำง  ภำษำไทย  ................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นำมสกุล  ผูเ้ดินทำง  ภำษำองักฤษ ตำมหนงัสือเดินทำง............................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ........................................................................................................................................................................... 
เช้ือชำติ .............................. สัญชำติ .............................. สถำนท่ีเกิด..................................ประเทศ............................................ 
สถำนภำพ  โสดหยำ่ และมีทะเบียนหยำ่ (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
 แต่งงำนแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)   แต่งงำน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ำมำแสดงดว้ย) 
 *กรุณำระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถำนภำพ .................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีสถำนทูตติดต่อในช่วงระยะเวลำท่ีมีกำรยืน่ขออนุมติัวีซ่ำ  
( ถำ้ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณำแจง้รำยละเอียด ) 
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย.์............................. 
ท่ำนอำศยัอยูใ่นบำ้นหลงัน้ีมำเป็นเวลำ ............... ปี ......... เดือน   
หมำยเลขโทรศพัท ์บำ้น...........................................ท่ีท ำงำน ................................................ 
มือถือ..........................................หมำยเลขโทรสำร Fax …………………………................ 
E-Mail................................................................................................................................................................................................
มีหนงัสือเดินทำงมำแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  
หมำยเลขหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ....................................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทำงปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอำย.ุ........................................................ 
ประเทศท่ีเคยเดินทำงไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นกำรไป 
............................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
ในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำท่ำนเคยเดินทำงเขำ้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขำ้คร้ังล่ำสุด ............................................................................................................................................................. 
รวมทั้งหมดก่ีวนั ................................................................................................................................................................................ 
วตัถุประสงคใ์นกำรไป ...................................................................................................................................................................... 



ท่ำนเคยไดรั้บกำรปฏิเสธวซ่ีำหรือไม่  
ไม่เคย 
เคย(เหตุผลในกำรปฎิเสธ)........................................................................................................................................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับรำชกำรอำทิ ทหำร ต ำรวจ และอ่ืน ๆ กรุณำระบุยศและสังกดัทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ (ถำ้ทรำบ) 
งำนปัจจุบนัท ำอำชีพ , ต ำแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภำษำองักฤษ) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท ำงำน ............................................................................................................................................................................. 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท ำงำน ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท ำงำน.....................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศพัท ์................................................................................................................................................................................... 
อีเมลล ์................................................................................................................................................................................................ 
ท่ำนมีรำยไดน้อกเหนือจำกงำนประจ ำหรือไม่  มี   เงินเดือน...........................บำท      ไม่มี 
ถำ้มีโปรดกรอกรำยละเอียด .............................................................................................................................................................. 
รำยไดร้วมต่อเดือนจำกทุกงำนท่ีท่ำนท ำ........................................................................................................................................... 
ท่ำนมีรำยรับจำกแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว 
     มี  รำยได.้...................... บำท  
ไม่มี 
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอียด ..................................................................................................... ............................................................     
ท่ำนไดมี้กำรออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบำ้น , ท่ีดิน , อสังหำริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
มี  
      ไม่มี 
ถำ้มีโปรดแจง้รำยละเอียดพร้อมระบุมูลค่ำรวม................................................................................................................................... 
ท่ำนแบ่งรำยไดข้องท่ำนใหก้บัสมำชิกครอบครัวเดือนละเท่ำไหร่ ..................................................................................................... 
ท่ำนไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่ำไหร่ ............................................................................................................................................... 
ในกำรเดินทำงคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่ำใชจ่้ำยใหท้่ำน ...................................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ำยค่ำใชจ่้ำย ต่ำงๆ เช่น ค่ำโรงแรม  ค่ำอำหำร ................................................................................................................. 
ถำ้มีคนจ่ำยใหท้่ำน ไม่วำ่จะเป็นบำงส่วน หรือ ทั้งหมด เขำไดจ่้ำยใหเ้ป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ............................................................ 
ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัของท่ำนในกำรไปองักฤษเป็นจ ำนวนเงินเท่ำไหร่ ................................................................................................... 
 
 
ประวติัของบิดำ  
ช่ือของบิดำ ........................................................................... นำมสกุลของบิดำ ............................................................................... 



วนั เดือน ปีเกิด ของบิดำ ......................................................สถำนท่ีเกิดของบิดำ ........................................................................... 
ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชำติ ........................................ สัญชำติ ......................................................... 
 
ประวติัของมำรดำ  
ช่ือของมำรดำ ...........................................................................นำมสกุลของมำรดำ......................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมำรดำ......................................................สถำนท่ีเกิดของมำรดำ....................................................................... 
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