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PERFECT SOUTHERN GERMANY 
เยอรมนีตอนใต้ 10 วนั 7 คืน 

เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง  59,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2.กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอาก์สบูร์ก – ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก – นูเรมเบิร์ก   

วนัที่ 3. นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – OUTLET – วูซ์บวร์ก 

วนัที่ 4. วูซ์บวร์ก – โรเธนเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท      

วนัที่ 5. สตุทการ์ท – ทิทิเซ่ – ลินเดา – ฟุสเซ่น 

วนัที่ 6.ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซ่น 

วนัที่ 7.ฟุสเซ่น – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ –  แฮเรนเคียมเซ่ – พระราชวงัแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์ 

วนัที่ 8. โรเซนไฮม์ – มิวนิค – BMW Welt – จตุัรัสมาเรียนพลาสท์ – ช้อปปิง้ 

วนัที่ 9.มิวนิค – สนามบิน 

วนัที่ 10 กรุงเทพ 

วนัที่ 11 กรุงเทพ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
21.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 
กรุงเทพฯ – มิวนิค – เอาก์สบูร์ก – ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูร์ก 
– นูเรมเบิร์ก   

00.50น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 
07.05น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 27 

ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่เมืองเอาก์สบูร์ก (AUGSBURG)เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 
ของแคว้นบาวาเรียรองจากมิวนิกและนูเรมเบิร์ก โดยช่ือเมืองได้มาจากช่ือของจักรพรรดิ ออกุสตุส (Augustus) แห่งโรมัน 
ถือเป็นเมืองโบราณบนเส้นทางสาย      โรแมนติกของอาณาจกัรบาวาเรีย ให้ท่านได้เข้าชม ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์
สบูร์ก  (AugsburgerRathaus and GoldeneSaal) สร้างขึน้ในคริสตวรรษที่ 14 โดยถูกออกแบบจนแล้วเสร็จในราวคริสต
วรรษที่ 17 โดยนาย อีไลส์ ฮอลล์ สถาปนิกผู้ โด่งดงัในการออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบเรอเนสซองส์แห่งเยอรมนั ให้ท่าน
ได้เช้าชมห้องโถงทองค า (Golden Hall)เป็นห้องที่ส าคัญที่สดุในอาคารแห่งนี ้เพราะถือยงัคงรักษารูปแบบการตกแต่งแบบ
เรอเนสซองส์เยอรมนัได้อย่างสมบูรณ์ 
(หากคณะไม่สามารถเข้าชมด้านใน  Golden Hall ได้ เนื่องจากปิดด้วยพิธีกรรมทางศาสนาหรือการเฉลิมฉลองใดๆก็ตาม 
ท าให้ทางคณะไม่สามารถเข้าชมด้านในได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 2 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์

ยาวนานกว่า 900 ปี และเม่ือสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนีเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่
ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสมัพนัธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ได้ร่วมมือกันบูรณะให้
กลบัมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สดุ น าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz) วิหารสวยประจ าเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั MERCURE CONGRESS หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 นูเรมเบิร์ก – แบมเบิร์ก – OUTLET – วซ์ูบวร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบิร์ก ส่วนที่เป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบร์กได้รับ
การขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองในเยอรมนี ที่รอดพ้นจากการที่ถูก
บอมบ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตึกรามบ้านช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือน
เก่า” น าท่านชมมหาวิหารแบมเบิร์ก หรือช่ือเป็นทางการว่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (The Imperial Cathedral 
of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเป็นที่ตัง้ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบมแบร์ก สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจกัรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากนัน้ชมศาลากลางหลังเก่าของ
เมืองที่สร้างคล่อมทบัแม่น า้เรกนิตซ์ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outletให้ท่านเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิง้เอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชัน้น าไว้อย่าง

ม า ก ม า ย  อ า ทิ เ ช่ น  COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองวูซ์บวร์ก (Würzburg) 
เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในบริเวณฟรังโคเนียที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัNOVOTEL WURZBURG หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 4 วูซ์บวร์ก – โรเธนเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – สตุทการ์ท      
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโรเธนเบิร์ก (Rothengurg)หรือช่ือเต็มคือ โรเธนเบิร์กออบแดร์ เทาเบอร์ ROTHENBURG OB DER 
TAUBER อดีตเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงเอกลักษณ์ของกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
และเรอเนสซองส์ในรูปแบบเยอรมนัขนานแท้ ท าให้ที่นี่กลายเป็นเมืองประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติกและสมบูรณ์มากที่สุด 
เนื่องจากรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ น าท่านชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก (Marktplazt) ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ 
Ratstrinkstubeสไตล์โกธิคเรอเนสซองค์  ให้เวลาลัดเลาะแนวก าแพงเมืองที่โอบล้อมบ้านเรือนที่ก่อด้วยอิฐสีสนัต่างๆและมุง
ด้วยหลงัคาสีส้มซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์แห่งการสร้างบ้านในยุคกลางของเยอรมัน หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองไฮเด
ลเบิร์ก (Heidelberg)เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลาง
การศึกษาที่ส าคัญของเยอรมนั เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมนั ด้วยความ
สวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและ
แหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)ที่สร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็น

วิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s 
Gate) ที่สร้างขึน้โดยค าสัง่ของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซ่ึงสร้างเสร็จภายใน
คืนเดียว จากนัน้ชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร น าท่านเดินทางสู่เมืองสตุทการ์ท (Stuttgart) เมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยที่นี่ได้ช่ือว่า
เป็น “ดีทรอยท์แห่งเยอรมนี” เลยทีเดียว น าท่านเข้าสู่ จตุัรัสลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จตุัรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
เมือง ที่ถูกสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหม่อีกครัง้ในปี 1977 เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญๆ
มากมายไม่ว่าจะเป็น, พิพิธภณัฑ์ศิลปะ , ลานน า้พุ, สถานีรถไฟหลกั และอื่นๆ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NH STUTTGART AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 สตุทการ์ท – ทิทิเซ่ – ลินเดา – ฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตัง้อยู่ในเขต ป่าด า (Black Forest)ให้ท่านได้อิสระชมความงามของ
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บ้านเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ สถานที่อันเป็นต้นก าเนิด
นาฬิกากุ๊กกู ให้ท่านได้มีโอกาสชิมเค้กแบล็กฟอเรสอันขึน้ช่ือ ณ เมืองต้นต ารับตามอัธยาศยั และเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้
สินค้าที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา (Lindau)เมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบโบเดนซี (Bodensee) เมืองแห่งนีมี้อายุเก่าแก่

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 882 และมีพืน้ที่ติดชายแดนถึงสองประเทศ คือ ออสเตรีย และ สวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น 
(Fussen)เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อย
ใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยุคโรมัน 
และได้ใช้เมืองนีเ้ป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินค้า และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั EURO PARK  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 
ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุส
เซ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)

น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาท
ในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการ
ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดว้ากเนอร์  ซ่ึงเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานย่ิง *** หากคณะไม่
สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโรและถ่ายรูป
ด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง(ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle)ปราสาทพระราชวังฤดูร้อนแห่งบาวาเรียเยอรมัน 

ปราสาทโฮเฮนชวานเกาตัง้อยู่ใกล้กับทางขึน้ปราสาท Neuschwansteinใกล้ๆ ทะเลสาบ Alpseeเป็นปราสาทที่พระเจ้าลุด
วิกที่ 2 แห่งบาวาเรียประทบัเม่ือยังทรงพระเยาว์ จากนัน้เดินทางกลับสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen)อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชม
เมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัEURO PARK  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 
ฟุสเซ่น – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ –  แฮเรน
เคียมเซ่ – พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ – โรเซนไฮม์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านต่อไปยังเมืองการ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น (GarmischPartenkirchen) ประเทศเยอรมนี เพื่อน าท่านสู่ สถานีรถไฟ

ซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนั ให้ท่านช่ืนชมทัศนียภาพที่
สวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2 ,000เมตร น าท่านเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับ
ความสูงสู่ระดบัความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอด
เขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางนั่งเรือข้ามสู่เกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเป็นที่ตัง้ของพระราชวังแฮเรนเคียมเซ่พระราชวังที่ได้รับ

การขนานนามให้เป็น “พระราชวังแวร์ซาย แห่ง บาวาเรียน”  โดยพระราชวังนีถู้กสร้างโดยพระเจ้าลุควิคที่ 2 แห่งบาวาเรีย 
หรือเจ้าชายหงส์ขาว โดยมีต้นแบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายในประเทศฝรั่งเศส ตัวพระราชวงัโอบล้อมด้วยความร่มร่ืน ของ
ป่าไม้นานาพนัธ์และเช่ือมด้วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า, สวยสวยและน า้พุ น าท่านเข้าชม พระราชวังแฮ
เรนเคียมเซ่ (Herrenchiemsee Palace)ภายในตกแต่งด้วยศิลปะอลังการจากช่างฝีมือในยุคนัน้ที่ท่านจะได้เห็นจากห้อง
ว่าราชการ, ห้องบรรทม, ห้องฉลองพระองค์ และที่ โดดเด่นที่สดุคือห้องกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตล์เฟ
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รนช์โรโคโค ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองโรเซนไฮม์ (Rosenheim) เมืองเล็กๆในแคว้นบาวาเรีย อิสระให้
ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั TRYP BY WYNDHAM หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 8 โรเซนไฮม์ – มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich)อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึง
มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื่องช่ือ ซ่ึงได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร์  น าท่านเข้าสู่โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 
25,000 ตรม. ตัง้อยู่ติดกับอาคารส านักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะได้ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, 
MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจดัแสดงอยู่ โดยพืน้ที่ใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพืน้ที่ต่างๆในการ
จดัแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition 
และท่านยงัสามารถเลือกซือ้ของที่ระลึกจากร้านค้าในโชว์รูม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz)ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวติัศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็น

ที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซ่ึงสร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลา
สร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเต้นร า เม่ือนาฬิกาตีบอก
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอธัยาศยั   

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัAZIMUTหรือเทียบเท่า  

 

วันท่ี 9 มิวนิค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG925   

 

วันท่ี 10 กรุงเทพ 
06.05น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง 
PERFECT SOUTHERN GERMANY 

เยอรมนีตอนใต้ 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที่ 25 ม.ค.– 03ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 35,945.- 7,900.- 

วันที่ 04 – 13 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 43,375.- 8,900.- 

วันที่ 05 - 14 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 43,375.- 8,900.- 

วันที่06 - 15 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 43,375.- 8,900.- 

วันที่ 11 - 20 เม.ย. 63 78,900.- 78,900.- 78,900.- 43,135.- 8,900.- 

วันที่ 12 – 21 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 43,375.- 8,900.- 

วันที่ 05 - 14 พ.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,945.- 8,900.- 

วันที่09 – 18 มิ.ย. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,945.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 



  8  PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้  10 DAYS 7NIGHTS  BY TG[GQMUC-TG006] 

 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
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4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็ นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (20 ยูโร) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบั ติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
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สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนั 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวี

ซ่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทาง

ทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ยรูปถ่ายส ี หนา้ตรงขนาด1.5x2 นิว้ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ป

สดัสว่นใบหนา้90% 
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ถา่ยจ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั ,

เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไม่เลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก,ถ่ายจากรา้นถ่ายรูป

เท่านัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะเพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอ

เป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- เจา้ของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1 ส าเนาสมุดเงนิฝากออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสัมภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK 

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอก

ค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรุณาถ่ายส าเนามาทัง้ 2 เล่ม 

6. หากในส าเนาบัญชบุ๊ีคแบ๊งคข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนล่าสดุ (เดอืนต่อเน่ืองดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENTจากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สัมภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า,บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
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7. เอกสารสว่นตวัถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
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1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ    โสด           แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่า       แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

      ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

   ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)............................................. 
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**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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