
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์          Hilight Ger-DEC-8D-EK-W07 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินเล่นเมืองไลป์ซิก (Leipzig) ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารสีน้อย” เขา้ชมความงามของ

พระราชว ังซองสซู์ซ ีเป็นอดีตพระราชวังฤดรูอ้นของพระเจา้ฟรีดริชที่ 2 แหง่ปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถาน

ก าแพงเบอรล์นิ ทีแ่ยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที ่2 ชมความงามของเมอืงเดรสเดน 

(Dresden) ที่ได รั้บสมญานาม ว่าเป็น  “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น ้าเอลเบ้” เที่ยวชม เม ืองเก่าแบมเบิร์ก 

(Bamberg) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เข้าชมปราสาทนอยชวานส

ไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทราในดสินียแ์ลนด  ์

***เมนูพเิศษ... ขาหมูเยอรมนั,ไสก้รอกเยอรมนั*** 

***ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซ่ีาเชงเกน้*** 
 

 

 

ไฮไลทเ์ยอรมน ี 
8 วนั 5 คนื     

โดยสายการบนิอมิเิรตส ์(EK) 
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ก าหนดการเดนิทาง            8-15, 22-29 พ.ย., 30 พ.ย.-7 ธ.ค. , 1-8 ธ.ค. 2559 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ  

18.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก  

 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ โดยเทีย่วบนิที ่EK 373  

***คณะเดนิทางวนัที ่8 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.35 

น. และถงึดูไบ เวลา 00.50 น.*** 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง    ดูไบ - แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– นูเรมเบริก์ 

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

03.55 น. ออกเดนิทางต่อสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทีย่วบนิที ่EK43 

***คณะเดนิทางวนัที ่8 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 03.20 

น. และถงึแฟรงกเ์ฟิรต์ เวลา 07.40 น.*** 

 

08.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ช่ัวโมง และจะปรับเวลาในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่าน

เดินทางสู่เมืองแอร์ฟูร ์ท (ERFURT) เป็นเมืองหลวงของรัฐทูรินเจีย ของ

ประเทศเยอรมนี เมืองแห่งการปลูกดอกไมเ้พื่อการคา้ เป็นแหล่งคา้ตน้ไมแ้ละ

เมล็ดพันธุ ์มอีุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รองเทา้ เสื้อผา้ โลหภัณฑ์ อุปกรณ์

ไฟฟ้า 

ระยะทาง 250 
ก.ม.ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 
ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย เดนิทางสู่เมอืงไลป์ซิก (Leipzig) เมืองส าคัญที่ชาวเยอรมันเรยีกกันว่า เมอืง

แหง่วีรบุรุษ  ไลป์ซกิไดช้ือ่นี้มาเนื่องจากประชากรในเมืองมส่ีวนร่วมทีส่ าคัญใน

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนน าไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ดว้ยการ

ออกมาชุมนุมตามทอ้งถนน เพื่อต่อตา้นการปกครองระบอบการปกครองแบบ

ระยะทาง 147ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 
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คอมมวินสิตท์ ีม่ ีสหภาพโซเวยีตหนุนหลังอกีทัง้ “โยฮันน ์วูลฟ์กัง วัน เกอเธ่” นัก

ประพันธผู์ม้ชีือ่เสยีงชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเมอืงไลป์ซกิว่าเป็น “ปารสีนอ้ย” 

เนือ่งจากเป็นเมอืงทีส่วยงามหนึง่ในเมอืงศูนย์กลางดา้นวัฒนธรรมของยุโรปสมัย

กลางอกีดว้ย ชมยา่นเมืองเกา่ของเมืองไลป์ชิก เมืองศูนย์กลางการคา้สมัย

โบราณ เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน นักเรยีน นักศกึษาจากทั่วสารทิศ เป็นแหล่ง

รวมสินคา้อย่างดเีลศิ ท าใหเ้มืองไลป์ซิกมคีวามหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมอืงทีร่ ่า

รวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ลว้นอยู่ใน ยุคบาร็อค โดย

ผสมผสานเขา้กับศตวรรษที ่21 ไดอ้ย่างลงตัว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NH LEIPZIG MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง ไลป์ซกิ – Outlet – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซู์ซ ี– เบอรล์นิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Berlin ให ้ เวลา

กับท่ านได ้ อสิระชอ้ปป้ิงสิน้ค ้ าแบรนด์ เนมมากมาย อาท ิ เช่น  ADIDAS, 

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

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

SKECHERS, SUPERDRY, REPLAY, NORTH FACEและอืน่ๆอกีมากมาย 

ระยะทาง 177ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัภายใน OUTLET    

บา่ย น าเดินทางสู่เมืองพอตทสดมั (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์ก 

อดตีทีป่ระทับของกษัตรยิ์และเจา้ผูค้รองเยอรมันมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ศตวรรษที ่

18 เมอืงศูนย์รวมเหล่าผูเ้ชีย่วชาญศลิปะแขนงต่างๆ น าท่านเขา้ชมความงามของ

พระราชวงัซองส์ซูซี (Sanssouci Palace) เป็นอดตีพระราชวังฤดูรอ้นของ

พระเจา้ฟรดีรชิท ี ่2 แห่งปรัสเซยี สรา้งขึน้ในศลิปะแบบโรโคโค โดยสถาปนกิชื่อ 

จอร์จ เวนซเลาส์ ฟอน คโนเบลิสดอรฟ์ฟ์ เป็นพระราชวังที่พระเจา้ฟรดีรชิโปรด

ปรานมาประทับในฤดูรอ้น และใชเ้ป็นทีห่ลบจากความวุ่นวายในพระราชพิธต่ีางๆ

ทีเ่บอรล์นิ จงึเป็นที่มาของชื่อพระราชวังทีแ่ปลว่า “ไกลกงัวล” พระราชวังเป็น

อาคารชัน้เดยีวทีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆเพียง 10 หอ้ง หลังจากหมดรัชสมัย

ของพระเจา้ฟรดีรชิ พระราชวังซองสซู์ซ ียังเป็นทีโ่ปรดปรานของเจา้นายเยอรมัน

จนเมือ่ราชวงศ์โฮเฮ็นซอลเล็นมาสิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ. 1918 และหลังจากการ

รวมตัวระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในปี ค.ศ. 1990 ร่างของพระเจา้

ฟรีดรชิท ี่ 2 ก็ถูกน ากลับมาฝังบนเนินที่ซ็องซูซตีามพระราชประสงค์เดมิของ

ระยะทาง 26 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี
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พระองค์ก่อนที่จะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซูซแีละอุทยานไดรั้บเลือกโดย

องค์การยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใตช้ื่อว่า 

"พระราชวังและสวนแห่งพอทสดัมและเบอรล์ิน” จากนัน้น าท่านสู่กรุงเบอรล์ิน 

(Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมัน หนึง่ในศูนย์กลางทีม่ ีอทิธพิลที่สุด

ของยุโรป ในดา้นการเมอืง วัฒนธรรม สือ่สารมวลชน และวทิยาการ 

 
 

ระยะทาง 35 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม  GRAND CITY BERLIN EAST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง  กรุงเบอรล์นิ – ก าแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่ านชมอนุสรณ์สถานก าแพงเบอร์ลิน (The Berlin Wall) เขา้ สู่       

อสีต์-ไซด-์แกลลอรี ่ท ีท่ ิ้งร่องรอยของก าแพงเบอรล์ิน ฉากต่างๆที่เกดิจากการ

พลัดพรากของเหตุการณ์วันที่ 13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การสรา้งก าแพงที่ม ี

ความยาวกว่า 100 ไมล ์สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เก ิดจากศิลปิน

กว่า 118 ท่านบนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆแทน

ค าพูดทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะที่ยาวทีสุ่ดในโลก น าท่านชม

เช็คพอยทช์ารล์ี  (Checkpoint Charlie) ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครอง

ระหว่างอเมรกิันและรัสเซยี จากนัน้ไปชมเบอรล์ินโดม มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ ี่

ใหญ่ทีสุ่ดในเยอรมน ีสรา้งในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอ์ ิตาเลยีน

เรอเนสซองส์ แลว้พาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบนัเดนบรูก (Brandenburg) 

ประตูสัญลักษณ์ของเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่น

ตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารที่ใชเ้ป็น

รฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ยศิลปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-

1894 อาคารรัฐสภาแห่งนีถู้กใชม้าตัง้แต่ครัง้สาธารณะรัฐไวมาร ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บา่ย เดนิทางต่อสู่เมืองเดรสเดน (Dresden) ไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซ์

แหง่แม่น า้เอลเบ”้ ว่ากันว่าเป็นเมอืงที่สวยงามทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี เมอืงนี้

ไดก้ลับมามบีทบาทในฐานะเมอืงหลวงของแซกโซนี่อกีครัง้หนึง่ในปี ค.ศ.1990 

หลังจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถู้กบูรณะขึ้นมาใหม่อย่างมีขั ้นตอนอันสืบ

เนือ่งมาจากผลแห่งการท าลายลา้งของสงครามโลกครัง้ท ี่สอง น าท่านเที่ยวชม

เมอืงเดรสเดน ชม โบสถพ์ระแมม่าร ี(Frauenkirche) อดตีฐานรากของเมอืง

ทีว่างไวตั้ง้แต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 ทีท่ ิง้ร่องรอยของการท าลายลา้งในสมัย

สงครามโลกทีก่ าลังไดรั้บการบูรณะอย่างเร่งด่วน ผ่านชมเซมเพอรโ์อเปรา่เฮ้าส์ 

ระยะทาง 193 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 
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(The Semper Opera House) ทีม่ ีความโดดเด่นอย่างเท่าเทยีมกัน ทั ้งดา้น

สถาปัตยกรรมและดนตร ีผ่านชมพระราชวงัสวิงกอร ์(Zwinger Palace) 

ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อคบนฝ่ังแม่น ้าเอลเบ ้ท ี่ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยน ้าพุ

และรูปป้ัน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก  โรงแรม WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง  เดรสเดน – แบมเบริก์ – นูเรมเบริก์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืงแบมเบิร ์ก (Bamberg) น าท่านชมเมืองแบ

มเบริ ์ก ส่วนที่เป็นเขตเมืองเก่าของเมอืงแบมแบร์กไดรั้บการขึ้นทะเบยีนจาก 

UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เนือ่งจากเป็นหนึ่งในไม่ก ี่เมอืงในเยอรมน ีท ี่

รอดพน้จากการทีถู่กบอมบใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ท ี ่2 ตกึรามบา้นช่องในเขต 2 

เมอืงเก่าจึง “เก่าจรงิ” มไิดส้รา้งหรอืซ่อมแซมใหม่ใหดู้ “เหมอืนเก่า”   น าท่าน

เขา้ชมมหาวิหารแบมเบิรก์ หรอืชือ่เป็นทางการว่า มหาวิหารเซนตปี์เตอร์

แล ะเซ นต์จ อ ร์จ  (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 

George’s) มคีวามสาคัญเป็นทีตั่ง้ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบม

แบรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  

โดยจักรพรรดเิฮนรีท ีส่อง  จากนัน้ชมศาลากลางหลังเก่าของเมอืงทีส่รา้งคล่อม

ทับแม่น ้าเรกนติซ ์ 

ระยะทาง 280 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ไส้กรอกเยอรมนั)  

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เมืองนูเรมเบริ ์ก (Nuremberg) เมืองที่ม ีอาคารบา้นเรือน

แบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และ

เมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ท ี ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทาง

การทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ท ี ่2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติรถล่ม

เสียหายเกือบทั่วทั ้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร่้วมมือกันบูรณะใหก้ลับมาอยู่ใน

สภาพใกลเ้คียงของเดมิมากทีสุ่ด น าท่านถ่ายรูปกับวหิารเซนต์ลอเรนซ์ (St. 

Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง  

 

ระยะทาง 60 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช.ม. 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE NUREMBERG หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่หกของการเดนิทาง นูเรมเบริก์ – มวินคิ – ฟุซเซน่ 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี

และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งค่ังท ี่สุดของยุโรป ซึ่งมี

พรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์   โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า

ก่อน  ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จ ึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเล ือ่งช ือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบ ียร ์ น าชมจตุัรสัมาเร ียนพลาสท ์

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัติศาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินิค 

บริเวณนีเ้ป็นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมอืงที่มรูีปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่

งดงามซึ่งสรา้งขึ้นในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมีนักท่องเท ีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมา

เตน้ร า เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.  

ระยะทาง 170 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ขาหมูเยอรมนั)  

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิ

โรมัน เป็นทีตั่ง้ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่

ทีม่ ีความงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิที่

เคยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตั้งแต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจุดแวะพักขนถ่าย

สนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ  

ระยะทาง 120 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HIRSCH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง       ฟุซเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– สนามบนิมวินคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงาม

บรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพื่อน าท่านเดนิทางขึ้น

ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein 

Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึง่ปราสาท

นอยชวานสไตน์ ตั ้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย  ซึ่งเป็น

ปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรอื เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิิตรพิสดาร

ของหอ้งต่างๆ ที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิาร์ด วา้ก

ระยะทาง 10 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 15 นาท ี
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เนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิ่ง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่มวินคิ เพื่อเขา้สู่โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW 

Welt ท ี่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตั ้งอยู่ตดิกับ

อาคารส านักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะไดช้มรถยนต์ในเครือของ BMW ไม่ว่า

จะเป็น BMW, MINI รวมทั ้ง Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจัดแสดงอยู่ 

โดยพื้นท ีใ่น BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพื้นท ี่ต่างๆ  ในการจัดแสดงรถยนต ์

BMW โมเดลปัจจุบันทุกซรียี์, โซนมอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน MINI Exhibition, 

โซน Rolls-Royce Exhibition และท่านยังสามารถเลือกซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้

ในโชวรู์ม 

ระยะทาง 123 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมวินคิ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท า  คนืภาษี       

(Tax Refund) และไดช๊้อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี  

ระยะทาง 39 ก.ม. 

22.35 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 52  

วนัที่แปดของการเดนิทาง       ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง  

09.40 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมาย
เหตุ   

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยที่

ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

รวมถงึกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละ

ประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์          Hilight Ger-DEC-8D-EK-W07 

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบ

และยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : ไฮไลทเ์ยอรมน ี

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิอมิเิรตส ์(EK) 
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ก าหนดการเดนิทาง    8-15, 22-29 พ.ย. , 30 พ.ย.-7 ธ.ค. , 1-8 ธ.ค. 2559 

 

       อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 55,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,400.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 55,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

คา่ธรรมเนยีมยืน่วซี่าเยอรมนั (ทา่นละ) ประมาณ 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซี่าเชงเกน้(เยอรมน)ี 2,800 บาท 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 2 = 12 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท  ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเห 

 

 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดินทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับ

ทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ 

ในเล่ม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 

เช่น   

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา 
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      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัว

เครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให ้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่น

ละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก

โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมี

การแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
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3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์อง

พืน้ที่รูปถา่ย จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น  

หา้มสวมแว่นตา  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจ านวน 4 รูปนะ

คะ 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้ง

มีอายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วีซา่) 

สดัส่วนใบหนา้ 90% 
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- กรณีที่เกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน 

กอ่นวันนัดสัมภาษณ์  

ยอดเงนิสุดท้ายที่ลูกคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื่น ตอ้งมยีอดเงนิที่ครอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 

 

 หากมีการตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดอืนลา่สดุ 

(เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้ม

ปรับยอดเงิน 15 วันกอ่นวันนัดสัมภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใช้จา่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด 

พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มกับ
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เดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 
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    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

13. ชือ่บริษัททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที่

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

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หาก

ทราบ)................................................  

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ 

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

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 
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   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ทัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทาง

เท่าน ัน้ 

 

 

 


