
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินเลํน เมืองไลป์ซิก  (Leipzig) ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกยํองเป็น “ปารีสน๎อย ” เข๎าชมความงามของ

พระราชวังซองส์ซูซี  เป็นอดีตพระราชวังฤดูร๎อนของพระเจ๎าฟรีดริชที่ 2 แหํงปรัสเซีย  ชม อนุสรณ์สถาน

กําแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน  

(Dresden) ที่ได๎รับ สมญานาม วําเป็น “ฟลอเร๎นซ์แหํงแมํน้ําเอลเบ๎ ” เที่ยวชม เมือง เกํา แบม เบิร์ก  

(Bamberg) ที่ได๎รับการขึ้นทะเบียนจาก  UNESCO ให๎เป็นเมืองมรดกโลก  เข๎าชมปราสาทนอยชวานส

ไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต๎นแบบของปราสาทเจ๎าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 

***เมนูพิเศษ... ขาหมูเยอรมัน,ไส๎กรอกเยอรมัน*** 

***ราคาทัวร์ไมํรวมคําวีซําเชงเก๎น*** 
 

กําหนดการเดินทาง                   5-12, 6-13, 13-20, 20-27, ต.ค. / 27 ต.ค.-3 พ.ย. 2559 

                                                    9-16, 10-17, 16-23, 23-30 พ.ย. / 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 2559         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์เยอรมนี  
8 วัน 5 คืน     

โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)  



 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 

15.30 น.
  

คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ประตู 8  

เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ๎าหน๎าท่ี  คอยต๎อนรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

18.20 น. ออกเดินทางสํูอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY 405 ***คณะเดินทางวันที่ 3 พ.ย.  

59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 18.20 น. และถึงอาบูดาบี เวลา 22.20  

น.*** 

 

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปล่ียนเครื่อง  

วันที่สองของการเดินทาง    อาบูดาบี – แฟรงก์เฟิร์ต – แอร์ฟูร์ท – ไลป์ซิก  

02.05 น. ออกเดินทางตํอ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 001 

***คณะเดินทางวันที่ 3 พ.ย. 59 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 02.05 น. 

และถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 06.30 น.*** 

 

07.05 น. ถึงสนามบิน แฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศเยอรม นี (เวลาท๎องถ่ินช๎ากวําประเทศไทย 5 

ช่ัวโมง  และจะปรับเวลาในวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลาท๎องถ่ินช๎ากวํา

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) นําทํานผํ านพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร นําทําน

เดินทางสํูเมือง แอร์ฟูร์ท (ERFURT) เป็นเมืองหลวง ของรัฐทูรินเจีย ของ

ประเทศเยอรมนี เมืองแหํงการ ปลูกดอกไม๎เพื่อการค๎า เป็นแหลํงค๎าต๎นไม๎และ

เมล็ดพันธุ์ มีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รองเท๎า เส้ือผ๎า โลหภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ระยะทาง 250 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บําย เดินทางสํู เมืองไลป์ซิก  (Leipzig) เมืองสําคัญท่ีชาวเยอรมันเรียกกันวํา เมือง

แหํงวีรบุรุษ  ไลป์ซิกได๎ช่ือนี้มาเนื่องจากประชากรในเมืองมีสํวนรํวมท่ีสําคัญใน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนนําไปสํูการรวมเยอรมันในปี 1989 ด๎วยการ

ออกมาชุมนุมตามท๎องถนน เพื่อตํอต๎ านการปกครองระบอบการปกครองแบบ

คอมมิวนิสต์ท่ีมีสหภาพโซเวียตหนุนหลังอีกท้ัง “โยฮันน์ วูล์ฟกัง วัน เกอเธํ ” นัก

ประพันธ์ผู๎มีช่ือเสียงชาวเยอรมันยังเคยยกยํองเมืองไลป์ซิกวําเป็น “ปารีสน๎อย” 

เนื่องจากเป็นเมืองท่ีสวยงามหนึ่งในเมืองศูนย์กลางด๎านวัฒนธรรมของยุโรปสมัย

กลางอีกด๎วย  ชมยํานเมืองเกําของเมืองไลป์ชิก  เมืองศูนย์กลางการค๎าสมัย

โบราณ เป็นท่ีชุมนุมของปัญญาชน นักเรียน นักศึกษาจากท่ัวสารทิศ เป็นแหลํง

รวมสินค๎าอยํางดีเลิศ ทําให๎เมืองไลป์ซิกมีความหรูหราโอํอํา และเป็นเมืองท่ีรํ่า

รวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกสํวนใหญํล๎วนอยูํ ใน ยุคบาร็อค โดย

ผสมผสานเข๎ากับศตวรรษท่ี 21 ได๎อยํางลงตัว 

ระยะทาง 147ก.ม.

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําคณะเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม NH LEIPZIG MESSE หรือเทียบเทํา 

วันที่สามของการเดินทาง ไลป์ซิก – Outlet – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – เบอร์ลิน 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

  นําทํานเดินทางสํู McArthurGlen Designer Outlet in Berlin ให๎เวลา

กับทํานได๎อิสระช๎อปปิ้งส้ินค๎าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เชํน  ADIDAS, FOSSIL, 

ระยะทาง 177ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 



HUGO BOSS ,LEVI’S, MANGO, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, MICHAEL KORS, DIESEL MEXX ,SAMSONITE, 

SKECHERS, SUPERDRY, REPLAY, NORTH FACEและอื่นๆอีกมากมาย 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET    

บําย นําเดินทางสํูเมืองพอตทสดัม (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์ก อดีต

ท่ีประทับของกษัตริย์และเจ๎าผู๎ครองเยอรมันมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํศตวรรษท่ี 18 

เมืองศูนย์รวมเหลําผู๎เช่ียวชาญศิลปะแขนงตํางๆ  นําทํานเข๎าชมความงามของ

พระราชวังซองส์ซูซี  (Sanssouci Palace) เป็นอดีตพระราชวังฤดูร๎อนของ

พระเจ๎าฟรีดริชท่ี 2 แหํงปรัสเซีย สร๎างขึ้นในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกช่ือ 

จอร์จ เวนซเลาส์ ฟอน คโนเบิลสดอร์ฟฟ์  เป็นพระราชวังท่ี พระเจ๎าฟรีดริช โปรด

ปรานมาประทับในฤดูร๎อน และใช๎เป็นท่ีหลบจากความวุํนวายในพระราชพิธีตํางๆ

ท่ีเบอร์ลิน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวังท่ีแปลวํา  “ไกลกังวล” พระราชวังเป็น

อาคารช้ันเดียวท่ีประกอบไปด๎วยห๎องตํางๆเพียง 10 ห๎อง หลังจากหมดรัชสมัย

ของพระเจ๎าฟรีดริช พระราชวังซองส์ซูซี ยังเป็นท่ีโปรดปรานของเจ๎านายเยอรมัน

จนเมื่อราชวงศ์โฮเฮ็นซอลเล็นมาส้ินสุดลงเมื่อปี ค .ศ. 1918 และหลังจากการ

รวมตัวระหวํางเยอรมนีต ะวันออกและตะวันตกในปี ค .ศ. 1990 รํางของพระเจ๎า

ฟรีดริชท่ี 2 ก็ถูกนํากลับมาฝังบนเนินท่ีซ็องซูซีตามพระราชประสงค์เดิมของ

พระองค์กํอนท่ีจะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซูซีและอุทยานได๎รับเลือกโดย

องค์การยูเนสโกให๎ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค .ศ. 1990 ภายใต๎ช่ือวํา 

"พระราชวังและสวนแหํงพอทสดัมและเบอร์ลิน ” จากนั้นนําทํานสํู กรุงเบอร์ลิน  

(Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน หนึ่งในศูนย์กลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดของ

ยุโรป ในด๎านการเมือง วัฒนธรรม ส่ือสารมวลชน และวิทยาการ 

ระยะทาง 26 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 35 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 เข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม  GRAND CITY BERLIN EAST หรือเทียบเทํา 

วันที่สี่ของการเดินทาง  กรุงเบอร์ลิน – กําแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน   

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

  นําทํานชม อนุสรณ์สถานกําแพงเบอร์ลิน  (The Berlin Wall) เข๎าสํู        

อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ท่ีท้ิงรํองรอยของกําแพงเบอร์ลิน ฉากตํางๆท่ีเกิดจากการ

พลัดพรากของเหตุการณ์วันท่ี 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสร๎างกําแพงท่ีมี

ความยาวกวํา 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถํายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกวํา 

118 ทํานบนซากกําแพงกวํา 1,200 หลา ท่ีจะบอกเลําเรื่องราวตํางๆแทนคําพูดท่ี

ได๎รับการยกยํองวําเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสุดในโลก  นําทํานชม เช็ค

พอยท์ชาร์ลี  (Checkpoint Charlie) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครอง

ระหวํางอเมริกันและรัสเซีย จากนั้นไปชมเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ท่ี

ใหญํท่ีสุดในเยอรมนี สร๎างในระหวํางปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียน

เรอเนสซองส์ แล๎วพาทํานไปถํายรูปกับ ประตูบันเดนบรูก  (Brandenburg) 

ประตูสัญลักษณ์ของเมืองด๎านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแหํงชัยชนะสีทองเดํน

ตระหงําน และพลาด ไมํได๎กับการถํายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารท่ีใช๎เป็น

รัฐสภาแหํงเยอรมนี  สร๎างขึ้นด๎วยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-

 



1894 อาคารรัฐสภาแหํงนี้ถูกใช๎มาตั้งแตํครั้งสาธารณะรัฐไวมาร์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บําย เดินทางตํอสํู เมืองเดรสเดน  (Dresden) ได๎รับสมญานามวําเป็น “ฟลอเร๎นซ์

แหํงแมํนํ้าเอลเบ๎” วํากันวําเป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศเยอรมนี เมืองนี้ได๎

กลับมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซนี่อีกครั้งหนึ่งในปี ค .ศ.1990 

หลังจากมีการรวมประเทศ เมืองได๎ถูกบูรณะขึ้นมาใหมํอยํางมีขั้ นตอนอันสืบ

เนื่องมาจากผลแหํงการทําลายล๎างของสงครามโลกครั้งท่ีสอง  นําทํานเท่ียวชม

เมืองเดรสเดน ชม โบสถ์พระแมํมารี (Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมือง

ท่ีวางไว๎ตั้งแตํสมัยกลางศตวรรษท่ี 11 ท่ีท้ิงรํองรอยของการทําลายล๎าง ในสมัย

สงครามโลกท่ีกําลังได๎รับการบูรณะอยํางเรํงดํวน ผํานชมเซมเพอร์โอเปรําเฮ๎าส์  

(The Semper Opera House) ท่ีมีความโดดเดํนอยํางเทําเทียมกัน ท้ังด๎าน

สถาปัตยกรรมและดนตรี  ผํานชม พระราชวังสวิงกอร์  (Zwinger Palace) 

ผลงานช้ินเอกรูปแบบบาร็อคบนฝั่งแมํน้ําเอลเบ๎  ท่ีตกแตํงอยํางงดงามด๎วยน้ําพุ

และรูปปั้น 

ระยะทาง 193 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําเข๎าสํูท่ีพัก  โรงแรม WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรือเทียบเทํา 

วันที่ห๎าของการเดินทาง  เดรสเดน – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก  

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนําทํ านเดินทางสํู เมืองแบม เบิร์ก  (Bamberg) นําทํานชม เมืองแบ

มเบิร์ก  สํวนท่ีเป็นเขตเมืองเกําของ เมืองแบมแบร์กได๎รับการขึ้นทะเบียนจาก  

UNESCO ให๎เป็นเมืองมรดกโลก  เนื่องจา กเป็นหนึ่งในไมํกี่เมืองในเยอรม นี ท่ี

รอดพ๎นจากการท่ีถูกบอมบ์ในชํวงสงครามโลกครั้งท่ี  2 ตึกรามบ๎านชํ องในเขต  2 

เมืองเกําจึง “เกําจริง ” มิได๎สร๎างหรือซํอมแซมใหมํให๎ดู “เหมือนเกํา ”   นําทําน

เข๎าชมมหาวิหารแบมเบิร์ก หรือช่ือเป็นทางการวํา มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และ

เซนต์จอร์จ  (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 

George’s) มีความสาคัญเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหํง  แบม

แบร์ก  สร๎างด๎วยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร๎างครั้งแรกในปี ค .ศ.1004  

โดยจักรพรรดิเฮนรีท่ีสอง   จากนั้นชมศาลากลางหลังเกําของเมืองท่ีสร๎างคลํ อม

ทับแมํน้ําเรกนิตซ์  

ระยะทาง 280 กม. 
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ไส๎กรอกเยอรมัน)  

บําย จากนั้นเดินทางสํู เมืองนูเรมเบิร์ก  (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคารบ๎านเรือน

แบบโบราณท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์  มีประวัติศาสตร์ยาวนานกวํา 900 ปี และ

เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฮิตเลอร์ได๎ใช๎สถานท่ีแหํงนี้เป็นกองบัญชา การทาง

การทหารเพื่อตํอสํูในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และตัวเมืองโดนกลุํมสัมพันธ์มิตรถลํม

เสียหายเกือบท่ัวท้ังเมือง แตํชาวเมืองก็ได๎รํวมมือกันบูรณะให๎กลับมาอยูํในสภาพ

ใกล๎เคียงของเดิมมากท่ีสุด  นําทํานถํายรูปกับ วิหารเซนต์ลอเรนซ์  (St. 

Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง  

 

ระยะทาง 60 ก.ม.

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช.ม. 

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําคณะเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม MERCURE NUREMBERG หรือเทียบเทํา 



วันที่หกของการเดินทาง นูเรมเบิร์ก – มิวนิค – ฟุซเซํน 
 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนําทํานเดินทางสํูเมืองมิวนิค (Munich) อยูํทางใต๎ของประเทศเยอรมนี 

และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญํเป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก ) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสุดของยุโรป  ซ่ึงมี

พรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด๎วยกษัตริย์มา

กํอน กํอนที่จะผนวกเข๎าเป็นสํวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี  จึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด๎านศิลปวัฒนธรรม  และอาหารอันเลื่องช่ือ ซ่ึงได๎แกํ 

ไส๎กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์  นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์  

(Marienplatz) ถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค  

บริเวณนี้เป็นท่ีตั้งของศาลาวําการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ โกธิคท่ี

งดงามซึ่งสร๎างขึ้นในชํวงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช๎เวลาสร๎างถึง 42 ปี มีหอ

ระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทํองเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๏ กตาไขลานท่ีจะออกมา

เต๎นรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.  

ระยะทาง 170 กม. 
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)  

บําย จากนั้นเดินทางสํู เมืองฟุสเซํน (Fussen) เป็นเมืองเกํามาตั้งแตํครั้ง จักรวรรดิ

โรมัน เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล๎อมรอบไปด๎วยทะเลสาบน๎อยใหญํ

ท่ีมีความงดงามทางด๎านทัศนียภาพ เป็นเมืองสุดท๎ายบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคย

มีความรุํงเรืองในอดีตตั้งแตํยุคโรมัน และได๎ใช๎เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถํายสินค๎า 

และซื้อขายเกลือมาแตํโบราณ  

ระยะทาง 120 กม. 
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.20 ชม. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําคณะเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม HIRSCH หรือเทียบเทํา 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง       ฟุซเซํน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – สนามบินมิวนิค 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานสํูเมืองโฮเฮนชวานเกา  (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย  เพื่อนําทํานเดินทางขึ้น

ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์  (Neuschwanstein 

Castle) นําชมต๎นแบบของปราสาทเจ๎าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาท

นอยชวานสไตน์  ตั้งตระหงํานอยูํบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย  ซึ่งเป็น

ปราสาทของพระเจ๎าลุดวิคท่ี  2 หรือ เจ๎าชาย   หงส์ขาว   ชมความวิจิตรพิสดาร

ของห๎องตํางๆ ท่ีได๎รับการตกแตํงอยํางงดงามด๎วยการออกแบบของริชาร์ด  ว๎าก

เนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง 

ระยะทาง 10 กม. 
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 15 นาที 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บําย จากนั้นนําทําน เดินทางกลับสํูมิวนิค เพื่อเข๎า สํูโลกแหํงยนตรกรรมของ BMW 

Welt ท่ีจัดแสด งอยูํภายในอาคารขนาดใหญํ กวํา  25,000 ตรม . ตั้งอยูํ ติดกับ

อาคารสํานักงานใหญํของ BMW ทํานจะได๎ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไมํวําจะ

เป็น BMW, MINI รวมท้ัง Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุํนจัดแสดงอยูํ  โดย

พื้นท่ีใน BMW Welt จะถูกแบํงออกเป็นพื้นท่ีตํางๆ  ในการจัดแสดงรถยนต์ BMW 

ระยะทาง 123 กม. 
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 



โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์ , โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน 

Rolls-Royce Exhibition และทํานยังสามารถเลือกซื้อของท่ีระลึกจากร๎านค๎าใน

โชว์รูม 

18.00 น. นําคณะเดินทางสํู  สนามบิน เวทชาท  เพ่ือให๎ทํานมีเวลาในการ ทําคืนภาษี  

(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินค๎า ในร๎านค๎า ปลอดภาษี

ภายในสนามบิน 

ระยะทาง 32 กม. 
ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที 

22.35 น. ออกเดินทางกลับสํูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EY004  

***ตั้งแตํวันที่ 1 พ.ย. 2559 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. โดย

เที่ยวบินที่ EY 004 ถึงสนามบินอาบูดาบ้ี  เวลา 07.00 น. 

 

วันที่แปดของการเดินทาง       อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปล่ียนเครื่อง  

10.20 น. ออกเดินทางสํูประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EY404  

***ตั้งแตํวันที่ 1 พ.ย. 2559 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 10.25 น. โดย

เที่ยวบินที่ EY 404 ถึงสนามบินกรุงเทพฯ เวลา 19.40 น. 

 

20.05 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

(ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์การย๎ายเมืองที่เข๎าพัก เชํน กรณีที่

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข๎าพักเมืองที่ใกล๎ เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถงึ

กรณีท่ีกองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํ

อนุญาตให๎เข๎าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก

ทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเท่ียว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลวํงหน๎า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

4. กรณีท่ีคณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง  

5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว 

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได๎ ทั้งน้ีข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ 

 

 



กําหนดการเดินทาง         5-12, 6-13, 13-20, 20-27, ต.ค. / 27 ต.ค.-3 พ.ย. 2559 

                                          9-16, 10-17, 16-23, 23-30 พ.ย. / 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 2559         

 

       อัตราคําบริการน้ีรวม 

1. คําตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ 

จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 

3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คําห๎องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทํา 

5. คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คําเข๎าชมสถานท่ีทํองเท่ียวตามรายการ 

7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

(หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 

คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท  

คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค๎าทํานใดสนใจ ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท] 

**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 

8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  

 

 

 

อัตราคําบริการ ราคา 

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ 51,900.- 

ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 51,900.- 

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ 6,900.- 

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน 51,900.- 

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน  

(กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 
51,900.- 

ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ  20,000.- 

ในกรณีให๎ทางบริษัทบริการทําวีซําเชงเก๎น(เยอรมนี)ชําระเพิ่มทํานลํะ 2,500.- 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ 

(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่น่ัง confirm เทําน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม ** 



อัตราน้ีไมํรวม 
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน  คําเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ , คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 20 ก.ก.และมากกวํา 1 ช้ิน,  คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําท่ีสูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 

3. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3% 

4. คําธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

5. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 

6. คําธรรมเนียมวีซําเชงเก๎น(เยอรมนี) 2,800 บาท 

7. คําทิปพนักงานขับรถ (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตํอคน ตํอวัน : 6 x 2 = 12 ยูโร) 

8. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตํอคน ตํอวัน : 8 x 2 = 16 ยูโร) 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข๎าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได๎รับ 

     เงินมัดจําแล๎วเทําน้ัน 

2.  สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซํา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 

4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าท่ี  

    กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ 

    คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น 

  5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ท้ังแบบหมูํคณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าท่ี 

9. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ , มีโรคประจําตั ว หรือไมํ

สะดวกในการเดินทางทํองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวํา  4-5 ช่ัวโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะ

ทัวร์ท้ังหมด 

 

เงื่อนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วันกํอนการเดินทาง 

หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงเห 

 

 

1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจขอ งสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การ

พิจารณา ของสถานทูตงํายขึ้น 

ข๎อมูลเบ้ืองต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา 



2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทาง

บริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถ านทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําท่ี

คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผู๎เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศท่ีตน

พํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 เดือน 

ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทาง

บริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎อง ขอวีซํา และจํานวน

หน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 

5. ทํานท่ีใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน ห รือ แตํงเติมใดๆ 

ในเลํม 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 
1.   ทางบริษัทได๎สํารองท่ีนั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      คําใช๎จํายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย 

3.   นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ท่ีจะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน 

      กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ท่ีมีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชํน   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ท่ีมีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย  

      และอํานาจในการให๎ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทํานั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ๎งยกเลิกภายใน   45 วันกํอนเดินทาง  เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท 

2. แจ๎งยกเลิกภายใน   30 วันกํอนเดินทาง  เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท 

3. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 20 วันกํอนเดินทาง  เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัท

และผู๎เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํท้ังนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายท่ีไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ 

คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํา

มาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋ว

เครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว) / คําสํวนตํางในกรณีท่ีกรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตาม

จํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมํคืนคําทัวร์

ทั้งหมด    



9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าท่ี ไมํวําเหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎

ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 

ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละ

ชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซ่ึงถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน 

อาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพักเน่ืองจาก

โรงแรมน้ันไมํสามารถจัดหาได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการ

แยกห๎องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องท่ีเป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และ

ไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซําเชงเก๎น (เยอรมนี)  

*** ยื่นวีซําเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใช๎เวลาทําการอนุมัติวีซํานับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ  

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว๎น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 2 

หน๎า อายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต๎อง

ไมํชํารุด(หนังสือเดินทางเลํมเกํา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)  

2. รูปถําย รูปถํายสี หน๎าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน๎า 90 เปอร์เซ็นต์ของ

พื้นที่รูปถําย จํานวน 2 ใบ ห๎ามตกแตํงรูป ถํายจากร๎านถํายรูปเทํานั้น  

ห๎ามสวมแวํนตา  หรือเคร่ืองประดับ , ต๎องไมํเป็นรูปสต๊ิกเกอร์  

แนะนําให๎ลูกค๎าไปถํายในสถานฑูตนะคะ 180 บาท จํานวน 4 รูป   

นะคะ 

3. หลักฐานการทํางาน   

- เจ๎าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็นกรรมการหรือห๎ุนสํวน 

อายุไมํเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403) 

- กิจการไมํจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร๎อมเอกสารประกอบ เชํน รูปถํายร๎าน สัญญา

เชําที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

สัดสํวนใบหน๎า 90% 



(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต  

ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใช๎หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ

เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น (สถานทูตไมํรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไมํวําเป็นชํวงปิดเทอมและต๎อง

มีอายุไมํเกิน 1 เดือนกํอนยื่นวีซํา) 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข๎าราชการบํานาญมาด๎วย 

4. หลักฐานการเงิน  

4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ สํวนตัวของผู๎เดินทาง ถํายสําเนาย๎อนหลัง 6 เดือน รบกวน

ลูกค๎าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กํอน แล๎วคํอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน 

กํอนวันนัดสัมภาษณ์  

ยอดเงินสุดท๎ายที่ลูกค๎าอัพเดท 15 วันกํอนยื่น ต๎องมียอดเงินที่ครอบคลุมคําทัวร์ด๎วยนะคะ  

*** ไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 

 

 

 หากมีการตํอเลํมจากสมุดเลํมเกํา กรุณาถํายสําเนามาทั้ง 2 เลํม 

 หากในสําเนาบัญชีบุ๏คแบ๏งค์ของลูกค๎ามีการแสดงยอดเงินไมํครบ 6 เดือนลําสุด 

(เดือนตํอเนื่องด๎วยนะคะ) แนะนําให๎ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร๎อม

ปรับยอดเงิน 15 วันกํอนวันนัดสัมภาษณ์ 

4.2 หากต๎องรับรองคําใช๎จํายให๎บุคคลอื่นในคณะ  ต๎องทําเป็นหนังสือรับรองคําใช๎จําย (BANK  

GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทํานั้น ระบุชื่อเจ๎าของบัญชี และบุคคลที่เจ๎าของบัญชีออก

คําใช๎จํายให๎โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต๎องสะกดชื่อ-สกุลให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต 

5. กรณีเด็กอายุไมํถึง 20 ปี ไมํได๎เดินทางไปตํางประเทศพร๎อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดา

จะต๎องคัดหนังสือยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา)พร๎อมแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตมารดามาด๎วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎อง

คัดหนังสือยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ

หน๎าพาสปอร์ตบิดามาด๎วย 

-  หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอม

ให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยําร๎าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

วําฝ่ายใดเป็นผู๎มีอํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว 

***กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา พร๎อมกับ

เดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด๎วย 

 



เอกสารยื่นวีซําอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม

ได๎ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ๎งขอเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข๎อมูลยื่นวีซําเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกข๎อมูลให๎ครบถ๎วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู๎เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตํางจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตํงงาน (จดทะเบียน)        แตํงงาน (ไมํจด

ทะเบียน)               

  หยํา                แยกกันอยูํ                       หม๎าย (คูํสมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู๎เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยูํ(หากตํางจากผู๎ขอ) และสัญชาติของผู๎มีอํานาจ

ปกครอง/ดูแลผู๎เยาว์ 

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

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ที่อยูํตามทะเบียนบ๎านของผู๎ขอ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูํของ

สถาบันศึกษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……….…… 

14. วีซําเชงเกนที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา 

             ไมํเคย 

     เคยได๎   ใช๎ได๎ตั้งแตํวันที่.......................................ถึงวันที่...................................... 



15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซําเชงเก๎นกํอนหน๎านี้ 

                  ไมํเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................... 

16.  ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ 

    ไมํเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักอยูํของผู๎ร๎องขอ 

      ตัวผู๎ขอวีซําเอง    มีผู๎อื่นออกให๎(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ 

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

ส่ิงที่ชํวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     ส่ิงที่ชํวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู๎จัดหาให๎ 

   ชําระคําที่พักลํวงหน๎าแล๎ว    คําใช๎จํายทั้งหมดระหวํางพํานักมีผู๎ออกให๎ 

   ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว    ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆ

ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทาง

เทํานั้น 

 

 

 


