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HASHTAG GERMANY [TG] 9D6N  

 

แกรนด ์เยอรมนั 9 วนั 6 คนื  

ทวัรเ์จาะลกึเสน้ทางโรแมนตคิ 

แฟรงเฟิรต์-ไฮเดลเบริก์-โคโลญจน-์ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไรน-์วรุซเ์บริก์-โรเธนเบริก์-นูเรมเบริก์
ปราสาทนอยชวานสไตน-์ยอดเขาซุกสปิตเซ-่ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลท-ชมเมอืงมวินคิ 

กําหนดการเดนิทางวนัที8่ – 16 ธนัวาคม  2561 (คณะเดยีวเทา่น ัน้!!!) 

ราคาสุดคุม้เพยีง 59,991 บาท 

( ไมร่วมคา่วซีา่ 3,500 บาท และคา่ทปิ 2,500 บาท) 

บนิตรงสูเ่ยอรมนั..เขาแฟรงคเ์ฟิรต์..ออกมวินคิ ไมต่อ้งแวะเปลีย่นเครือ่ง 

 บนิตรง กรงุเทพ-แฟรงคเ์ฟิรต์/ มวินคิ-กรงุเทพ พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

 พกัหรโูรงแรม 4 ดาว (พกัแฟรงเฟิรต์2 คนื /นูเร็มเบริก์1 คนื/เคมป์เทน่ 1 คนื / มวินคิ2 คนื) 

บาด ฮมับรูก ์  : ชม ศาลาไทย แหง่แรกในทวปียโุรป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   HASTAG  GERMANY 9D6N DEC18-TG-W20 

เซ็นตก์อร:์ ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมนํ่า้ไรนส์ูเ่มอืงบ็อปปารด์ 

โฮเฮนชวานเกา: เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนต์น้แบบปราสาทเทพนยิายในสวนสนุกดสินยี ์
แลนด ์

ยอดเขาซุกสปิตเซ:่ น ัง่รถไฟไตเ่ขา และกระเชา้เคเบิล้คารไ์ตร่ะดบัความสูง 3000 เมตร ภเูขา
ทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมนั 

มวินคิ: ชม BMW World  โชวร์มูใหญแ่ละทนัสมยัทีสุ่ด ของรถยนตบ์เีอ็มดบัเบิล้ย ูและชม อลั
ลลินัซ ์อารนีา่ สเตเดีย้ม 

ชอ้ปป้ิงจใุจ!!! องิโกลสตดั วลิเลจเอาทเ์ล็ต 

เมนูพเิศษ**ลิม้รสขาหมเูยอรมนั ** พรอ้มเสรฟิเบยีร ์แบบตน้ตํารบั 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  แฟรงคเ์ฟิรต์–ไฮเดลเบริก์- บาด ฮมับรกู-์แฟรงคเ์ฟิรต์ 

3  แฟรงคเ์ฟิรต์-ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไรน-์โคโลญจน์ -แฟรงคเ์ฟิรต์ 

4  แฟรงคเ์ฟิรต์-วรูซเ์บริก์-โรเธนเบริก์-นูเร็มเบริก์ 

5  นูเร็มเบริก์-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เคมป์เทน 

6  เคมป์เทน-ยอดเขาซุกสปิตเซ-่ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลทองิโกลสแตด-มวินคิ 

7  มวินคิ-ชมเมอืง-ชอ้ปป้ิง 

8  สนามบนิมวินคิ 

9  สนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 
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กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

13 - 21 Nov 2018  59,991  59,991 58,991 15,000 8,900 

08 - 16 Dec 2018  59,991  59,991 58,991 15,000 8,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

20.40 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D 
ประต ู2-3สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวก
ในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง 

23.40 น.  ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 920 

วนัที ่2 แฟรงคเ์ฟิรต์–ไฮเดลเบริก์- บาด ฮมับรกู-์แฟรงคเ์ฟิรต์ 

05.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิแฟรงเฟิรต์ หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจ
รับสมัภาระเรยีบรอ้ยนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ เมอืงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ 
ตัง้อยูบ่รเิวณฝ่ังแมน้ํ่าเน็กคารห์นึง่ในเมอืงศนูยก์ลางการศกึษาทีส่าํคญัของเยอรมัน เป็น
ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกของเยอรมันนําเขา้ชม
ปราสาทไฮเดลเบริก์ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเชงิเขาเหนือแมน้ํ่าเน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิ
ทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายกุวา่ 900
ปี ชมประตทูีส่รา้งเสร็จในคนืเดยีว วนัไนทเ์กท หรอื ELIZABETH GATEทีส่รา้งขึน้โดย
คําสัง่ของพระเจา้เฟดเดอรกิ สรา้งใหเ้ป็นของขวัญวนัเกดิแดพ่ระมเหสอีลซิาเบธ ซึง่
สรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนัน้นําทา่นชมความยิง่ใหญข่อง ถังไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก
มคีวามจถุงึ 220,000 ลติร 

กลางวัน    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาด ฮอมบวรก์ เป็นเมอืงเล็กๆน่ารักทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นน้ําแร่
และสปา นําทา่นชม ศาลาไทย แหง่แรกในทวปียโุรป และปัจจบุนัตัง้โดดเดน่เป็นสงา่
อยูถ่งึ 2 หลงั ศาลาไทยไดถ้กูจัดสรา้งโดยงบประมาณของกระทรวงการตา่งประเทศ 
ออกแบบโดยกรมศลิปากร ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหดํ้าเนนิการจัดสรา้ง
โดยเชญิอกัษรพระปรมาภไิธย จ.ป.ร. ประดษิฐานทีห่นา้บนั ทัง้ 3 ดา้นของศาลาไทย 
การจัดสรา้งนี้นอกจากเป็นการเทดิพระเกยีรตฯิแลว้ ยงัเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาส
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ครบรอบ 100 ปี การเสด็จประพาสเมอืงแหง่นี้ และแสดงถงึความสมัพันธท์ีใ่กลช้ดิ
ระหวา่งไทยกบัเยอรมนัทีม่มีาชา้นาน จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงแฟรงค์
เฟิรต์ หนึง่ในมหานครทีย่ ิง่ใหญข่องเยอรมัน ศนูยก์ลางแหง่ธรุกจิการคา้ทีส่าํคญั 

รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 แฟรงคเ์ฟิรต์-ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไรน-์โคโลญจน์ -แฟรงคเ์ฟิรต์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เขตไรนแ์ลนด ์หรอืดนิแดนแหง่ลุม่แมน้ํ่าไรนร์ะหวา่งทางจะผา่น
แหลง่ปลกูองุน่ทีผ่ลติไวนข์าวทีม่ชี ือ่เสยีงของเยอรมนั จนถงึทีท่า่เรอืเซนตก์อร ์นําทา่น
ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมนํ่า้ไรน ์แมน้ํ่าสายสาํคญัทีส่ดุสายหนึง่ของยโุรป ชม
ทัศนียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแมน้ํ่าเพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องไร่  องุน่และ
ปราสาทของโบราณอายกุวา่ 600ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหลา่ขนุนางเยอรมนีที่
เรยีงรายอยูส่อง ฟากฝ่ังแมน้ํ่า ผา่นบรเิวณผาหนิโลเรอไลยซ์ ึง่มตํีานานเรือ่งเลา่ทีล่กึลบั
ของเสยีงสะทอ้นทีเ่กดิขึน้บรเิวณนัน้เพือ่ป้องกนัอนัตรายใหก้บัชาวเรอืทีต่อ้งเดนิ
ทางผา่นไปมาในชว่งทีแ่มน้ํ่ามคีวามคดเคีย้วและมสีนัดอน สนัทรายมากมายจนเกดิ
อบุตัเิหตอุยูเ่สมอ จนถงึ ทา่เรอืในเมอืงบอ๊ปปารด์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
โคโลญจนเ์มอืงสาํคญัรมิแมน้ํ่าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 4 ของเยอรมนี ศนูยก์ลาง
ทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน้ําหอมออดโิคโลญ 4711
อนัลอืชือ่ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ใหเ้วลาทา่นวา่งเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง-ชมเมอืง เมอืงโคโลญจน์ เมอืงเกา่สมัยโรมนัเรอืง
อํานาจ เขา้ชมมหาวหิารโคโลญจน์ โดยเริม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาใหต้อ้ง
หยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1880 
ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชมเมอืง ชอ้ปป้ิง จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแฟรงค์
เฟิรต์ นําทา่นชมจัตรุัสโรเมอร ์ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE 
ROMERหรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของจัตรุัสโรเมอร ์มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นถนน ZEILทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ที่
ทันสมยัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ 

รบัประทานอาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 
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นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั TRYP BY WYNDHAM FRANKFURT หรอืเทยีบเทา่ 
  

 

 

วนัที ่4 แฟรงคเ์ฟิรต์-วรูซเ์บริก์-โรเธนเบริก์-นูเร็มเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวรูซเ์บริก์ เมอืงบนเนนิเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรยี 
ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าเมนซึง่เป็นอกีแหลง่เพาะปลกูองุน่เพือ่ผลติไวนข์องเยอรมัน และเป็น
เมอืงทีไ่ดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก นําทา่นชมความงดงาม
ของเมอืงมรดกโลกเมอืงนี ้                

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงโรเธนบริก์ เมอืงโบราณในยคุอศัวนิแหง่ป้อมปราการ 
ทีย่อ้นไปในศตวรรษที ่13 และเป็นอกีหนึง่เมอืงทีย่ังมกีําแพงเมอืงโบราณลอ้มรอบตวั
เมอืงอยูนํ่าทา่นเดนิชมสู ่จัตรัุสกลางเมอืงทีต่ัง้ของศาลากลางเมอืงทีส่วยงามมเีวลาให ้
ทา่นเดนิเลน่ ชมเมอืง ถา่ยรปูและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึในชว่งครสิมาตรท์ีโ่รเธนเบริก์เป็น
หนึง่ในเมอืงทีม่คีรสิตม์าสตท์ีส่วยงาม จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงนูเรมเบริก์อกี
หนึง่เมอืงสวยในแควน้บาวาเรยี นําทา่นขึน้ชมววิสวยบน ปราสาทไกเซอรเ์บริก์ บนเนนิ
เขา กอ่นลงมาเดนิเลน่ชมเมอืงเกา่ทีส่วยงามอสิระชมเมอืง ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

  

รบัประทานอาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 
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นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัCENTRO HOTEL NUREMBERG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่

5 นูเร็มเบริก์-ปราสาทนอยชวานสไตน-์เคมป์เทน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางไปตามเสน้ทางสายโรแมนตกิอนัมชีือ่เสยีงของเยอรมนั ใหท้า่นไดช้ืน่ชม 
ทวิทัศนท์ีง่ดงามตลอดการเดนิทาง จนถงึ เมอืงโฮเฮนชวานเกา เมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบแอลป์ 
ทีต่ัง้ของ 2 ปราสาทชือ่ดงัแหง่บาวาเรยีนอยชวานสไตนแ์ละโฮเฮนชวานเกา นําทา่นขึน้
รถชตัเติล้บสัขึน้เขา เพือ่นําทา่นขึน้ชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน ์
(Neuschwanstein)ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษัตรยิล์ดุวคิที ่2  ที่
ตอ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์นําทา่น
ชมววิสวยจากสะพานแมรี ่จดุทีถ่า่ยรปูกบัปราสาทนี้ไดด้ทีีส่ดุ ดัง่รปูโปสเตอร ์โปสการด์ตา่งๆ 
ซึง่ความงามนี้ยังทําใหป้ราสาทแหง่นี้เป็นตน้แบบทีว่อลทด์สีนีย ์ไดนํ้ามาสรา้งเป็นปราสาทใน
ภาพยนตก์ารต์นูและไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ของสวนสนุกดสินี่ยท์กุแหง่ทัว่โลก จากนัน้นําทา่น
เดนิทางลงจากตวัปราสาท 

กลาง

วัน  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงฟุสเซน่ เมอืงปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนตคิ ตัง้อยูใ่นแควน้บา
วาเรยีสเน่หข์องเมอืงนี้คอือาคารหลายๆหลงัจะทาสหีวานๆ หลากสสีนั เหมอืนกบัสลีกูกวาดสี

สวยๆทัง้เมอืง นําทา่นเดนิเลน่-ถา่ยรปู-ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึในเมอืง 

  

รบัประทานอาหารคํา่ ณ.ภตัตาคาร เมนูพเิศษ**ลิม้รสขาหมเูยอรมนั ** พรอ้มเสรฟิ
เบยีร ์แบบตน้ตํารบั 

  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัBIG BOX HOTEL KEMPTEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 เคมป์เทน-ยอดเขาซุกสปิตเซ-่ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลทองิโกลสแตด-มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่สถานรีถไฟซุกสปิตบาหน ์เพือ่โดยสารรถไฟไตเ่ขาเดนิทางขึน้
สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ ่ภเูขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมัน ใหท้า่นชืน่ชมทัศนียภาพทีส่วยงาม
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ตลอด2ขา้งทาง จนถงึลานหมิะบนความสงูระดบั 2,000เมตร นําทา่นเปลีย่นเป็นกระเชา้
เคเบลิคารเ์พือ่ไตร่ะดบัความสงูสูร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปู
และชืน่ชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซกุสปิตเซ ่นัน้เป็นอกีหนึง่
พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมันและออสเตรยี 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร นําทา่น เดนิทางลงจากยอดเขาดว้ยเคเบลิคาร ์เพยีงสถานเีดยีวลงสู่

สถานีอปิเซ ่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงองิโกลสแตท เพือ่ใหท้า่นไดม้โีอกาส
เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงใน องิโกลสแตทเอา้ลเ์ลทวลิเลจ ทา่นสามารถหาขอ้มลูในการชอ้ปป้ิง
ไดท้ี ่https://www.ingolstadtvillage.com/en/shopping/brands/  ทาง
บรษัิทฯจะจัดวไีอพคีปูองทีท่า่นจะไดรั้บสว่นลดพเิศษเพิม่ขึน้อกี ประมาณ 5-10 % 
(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของแตล่ะรา้น) 

  

รบัประทานอาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

  

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงมวินคิ นครหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี หนึง่ในอดตีอาณาจักรที่
ย ิง่ใหญ ่

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มวินคิ-ชมเมอืง-ชอ้ปป้ิง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นชม เมอืงมวินคินคร หลวงแหง่อดตีอาณาจักรบาวาเรยี ทีย่ ิง่ใหญแ่วะถา่ยรปู
สวยกบัพระราชวงันมิเฟนเบริก์ พระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิแ์หง่บาวาเรยีสถานที่
ประสตูขิองกษัตรยิล์ดุวกิที2่ กษัตรยิแ์หง่บาวาเรยี ผูส้รา้ง 3 ปราสาทดงั นอยชวานส
ไตน-์ลนิเดอรฮ์อฟและเฮอรนิคมิเซ ทีก่ลายเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยอืนบาวา
เรยีจากนัน้นําทา่นชม บ ีเอ็ม ดบับลวิเวลิด ์โชวร์มูใหญแ่ละทันสมัยทีส่ดุของรถยนต ์บ ี
เอ็ม ดบับลวิยอดยนตรกรรมแหง่บาวาเรยี ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูกบัรถยนตร์ุน่ใหม่
ของ บเีอ็ม มนิคิเูปอร ์พรอ้มเลอืกซือ้ของตกแตง่และทีร่ะลกึ ผา่นชมสถานทีส่าํคญัๆของ
มวินคิ อาท ิโอลมิปิคปารค์ / ถนนแมกซมิเิลีย่น ทีต่ัง้ของพระราชวังเรสซเิดน้ทแ์ละ
โอเปราเฮา้ส ์รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ของเหลา่รา้นแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัของยโุรป 
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รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชว่งบา่ยใหเ้วลาทา่น เดนิเลน่ชมเมอืง ในยา่นชอ้ปป้ิงใหญข่องมวินคิตัง้แตถ่นนแมกซิ

มเิลยีนจนถงึยา่นจัตรุัสมาเรยีน ทีต่ัง้ของ ศาลาวา่การเมอืงมวินคิ ทีส่วยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานและยังเป็นยา่นถนนคนเดนิ ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นคา้ 
หา้งสรรพสนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ หรอืทา่นอาจเดนิเลน่
ถา่ยรปูกบัอาคารสวยงามมากมายรวมทัง้วหิารแมพ่ระ ทีม่สีองยอดโดมรปูทรงหวัหอมอกี
หนึง่ในสญัลกัษณ์ของมวินคิ 

รบัประทานอาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL MERCUREMUCHENNEUPERLACHหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 สนามบนิมวินคิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมวินคิ เพือ่ผา่นขัน้ตอนการทําคนืภาษี – เชค็บตัรโดยสาร
ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ ระหวา่งทางแวะเก็บภาพสวยๆของอลัลิ
แอนซ ์อารน่ีา สเตเดีย้มสนามฟตุบอลแหง่ 2 ทมีสโมสรฟตุบอลชือ่ดงัของมวินคิ 
บาเยริน์มวินคิ และ 1860มวินคิ 

13.35 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 925  

วนัที ่9 สนามบนิสุวรรณภมู ิ

06.10 น.  ถงึทา่อากาศยานสุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรม
ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไม่
สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

  

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ต ัว๋กรุป๊เมือ่ออกต ัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีาร
เปลีย่นแปลงต ัว๋) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทวัรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

  

อตัรานีร้วมอตัรานีร้วม  

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป- กลับสายการบนิไทยชัน้ประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

2. คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ 

3. คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
(กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบใุนรายการ 

6.ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม ์
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

2.คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

3.คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่คา่โทรศพัทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ด ้
ระบไุวใ้นรายการเป็นตน้ 

5.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกัณทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,500 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนินํา้ใจในการ
บรกิาร 

คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและชําระเงนิ 

ชําระคา่มดัจําทา่นละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัตชิาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

  

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันหกัคา่มัดจํา 25,000 บาท(ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น45 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วันหกัคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น30 
- 44 วัน) 
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ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วันคดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปี
ใหม1่ - 14 วัน) 

  

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนัซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่
สามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น
และ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 
15 วนัหรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบ
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม(่ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนื
คา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไม่
สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วัน
ทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตัว๋กบัสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดด้าํเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตัว๋เครือ่งบนิเตม็จํานวนและจะทําการคนื
ใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บางสายการบนิไม่
สามารถคนืคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่าง
สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วัน 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทางและสาํหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดที่
ทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีด่าํเนนิการตาม
กฎหมาย 
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สาํหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอ
ดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกบัทาง
สถานทตู 

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุโดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งทีแ่ละกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามนัเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจาก
ทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมไิด ้
แจง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 

3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4. หลงัจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

  

หลกัฐานการยืน่วซีา่เยอรมนั 

  
เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูเยอรมัน)  ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 7 วัน 
ผูย้ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัสแกนนิว้มอื ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตู ตามวันและเวลา
นัดหมาย 

 1.      หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 
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-          โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่
หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอื
เดนิทาง 

-          หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสาํหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้  

** ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปัจจบุนัเทา่นัน้ 

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจบุนั 

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 
  

2.      รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รปู เนน้หนา้ใหญ ่ (ขนาดรปูหนา้เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)  

-         ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ 

-         รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 

3.      สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

-         กรณีเป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ 15 ปี 

-         ใชส้าํเนาสตูบิตัร 

-         หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กนิ 20 ปี และยังศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทาง
สถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ย 

4.      หมายเลขโทรศพัทท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ ีท่ํางาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื 

5.      สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้ 
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6.      สําเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

7.      สําเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

8.      สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้ 

9.      หนงัสอืรบัรองการทํางาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

-         กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) 
โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

-         กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวั
จรงิ) โดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร 
พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ(ถา้เป็นหนังสอืรับรองการทํางานทีอ่อกโดยราชการ 
ตอ้งดตูวัเลขใหเ้ป็นอารบกิไมร่ับตวัเลขไทย) 

-         กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื 
สาํเนาหนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมตํ่า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

-         กรณีทําอาชพีอสิระ ตอ้งทําจดหมายแนะนําตวัเองวา่ทําอาชพีอะไร ไดเ้งนิมาจากอะไร (เป็น
ภาษาองักฤษ) 

-         กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น  

·       หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดง
สําเนาทะเบยีนสมรส 

·       หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนา
ทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงสาํเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่
มบีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน    

-         กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางาน
และหลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ชีแ้จงการรับรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์
ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกู
ปฏเิสธการยืน่คํารอ้งขอวซีา่นี้)  
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-         กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

-         ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอื
จากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมดุรายงานประจําตวันักเรยีนหรอืสาํเนาบตัร
นักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก 

10.  หลกัฐานการเงนิ 

-       สําเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ทีแ่สดงถงึการ
เคลือ่นไหวของบญัชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรบัสมดุบญัชลีา่สุด 15 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่) 

**หากสมดุบญัชมีกีารอพับคุตลอดสามารถถา่ยบคุมาไดเ้ลย แตห่ากไมม่กีารอพัเดทตอ่เนื่อง หรอืเดอืน
กระโดด ตอ้งขอสเตจเมน้เทา่นัน้!!! 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมร่บับญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ 

กรณีไมม่บีญัชสีว่นตวั หรอื เด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี ตอ้งใหบ้คุคลในครอบครัวสายเลอืดเดยีวกนั เชน่ บดิา
,มารดา,พี,่นอ้ง  ทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยและชีแ้จงความสมัพันธโ์ดยระบชุือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่ผู ้
ทีถ่กูออกคา่ใชจ้า่ยใหพ้รอ้มสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื STATEMENT ใชบ้ญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ทา่นัน้  ที่
แสดงถงึการเคลือ่นไหวของบญัชยีอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6เดอืน (ปรับสมดุบญัชลีา่สดุ 15 วันกอ่นวันยืน่วี
ซา่) 

-         และเอกสารผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 1. สาํเนาพาสปอรต์หรอืบตัรประชาชน 2.จดหมายระบุ
ความสมัพันธข์องผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 3.เอกสารแสดงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น , ใบสตูบิตัร 

หมายเหต*ุ** สถานทตูไมรั่บบญัชฝีากประจําและบญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ 

-         กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ 
บญัชเีงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

-         กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรอง
คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ยแตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชี

การเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ี
การเงนิมากกวา่จะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี ***ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทาง
การเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 

  

11.  กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง) 

-         จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

-         หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดาโดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรอง
แกบ่ตุรดว้ย 

-         หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรอง
แกบ่ตุรดว้ย 

-         หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพันธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ย
และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอื
หากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการ
งานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

-         กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

  

****************************** 
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ใบกรอกขอ้มลูพืน้ฐานในการทาํวซีา่ 

** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษัิทฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

  

ชือ่-นามสกลุ  ผู ้
เดนิทาง  ภาษาไทย  .........................................................................................................
.......................................... 

ชือ่-นามสกลุ  ผูเ้ดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง
............................................................................................................... 

วัน เดอืน ปีเกดิ ค.ศ
......................................................................................................................................
..................................... 

เชือ้ชาต ิ.............................. สญัชาต ิ.............................. สถานทีเ่กดิ
..................................ประเทศ............................................ 

สถานภาพ  โสดหยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

                แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)   แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

                *กรณุาระบ ุวนั/เดอืน/ปี ทีเ่ปลีย่นสถานภาพ 
.................................................................................................................... 

ทีอ่ยู ่ทีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้นกรณีสถานทตูตดิตอ่ในชว่งระยะเวลาทีม่กีารยืน่ขออนุมัตวิซีา่ 

( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด ) 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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......................................................................................................................................

...... 

รหสัไปรษณีย.์............................. 

ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา ............... ปี ......... เดอืน                        

หมายเลขโทรศพัท ์บา้น...........................................ทีทํ่างาน 
................................................ 

มอืถอื..........................................หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 

E-
Mail................................................................................................................................
................................................................มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด .........................
เลม่            
หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 
......................................................................................................................................
................. 

หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่................................. วันทีอ่อก.....................................หมดอายุ
......................................................... 

ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ 5 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวัตถปุระสงคใ์นการไป 
......................................................................................................................................
...................................................................... 

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

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

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาทา่นเคยเดนิทางเขา้กลุม่ประเทศในยโุรปหรอืไมแ่ละเมือ่ใด โปรดระบุ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...... 

วันเดอืนปี ทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ 
......................................................................................................................................
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....................... 
รวมทัง้หมดกีว่ัน 
......................................................................................................................................
.......................................... 

วัตถปุระสงคใ์นการไป 
......................................................................................................................................
................................ 

ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย(เหตผุลในการปฎิ
เสธ)................................................................................................................................
........................... 

ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรับ และรายจา่ยตา่งๆ 

กรณีรับราชการอาท ิทหาร ตํารวจ และอืน่ ๆ กรณุาระบยุศและสงักดัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
(ถา้ทราบ) 

งานปัจจบุนัทําอาชพี , ตําแหน่ง ( โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
......................................................................................................................................
.................................................................... 

ชือ่บรษัิททีทํ่างาน 
......................................................................................................................................
....................................... 

โปรดระบวุันทีเ่ร ิม่ทํางาน 
......................................................................................................................................
........................... 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีทํ่างาน
......................................................................................................................................
...............................เบอรโ์ทรศพัท ์
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......................................................................................................................................

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

อเีมลล ์
......................................................................................................................................
.......................................................... 

ทา่นมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจําหรอืไม ่ ม ี  เงนิเดอืน...........................บาท           ไมม่ ี

ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด 
......................................................................................................................................
........................ 

รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นทํา
......................................................................................................................................
..... 

ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไม ่รวมทัง้เพือ่นๆและ ครอบครัว 

     ม ี รายได.้...................... บาท                

ไมม่ ี

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีด 
..................................................................................................... 
............................................................    

ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม ่ 

ม ี            

      ไมม่ ี

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดพรอ้มระบมุลูคา่รวม
................................................................................................................................... 

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่
..................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   HASTAG  GERMANY 9D6N DEC18-TG-W20 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร ่
......................................................................................................................................
......... 

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 
...................................................................................................................... 

ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ย ตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม  คา่อาหาร 
................................................................................................................. 

ถา้มคีนจา่ยใหท้า่น ไมว่า่จะเป็นบางสว่น หรอื ทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่
............................................................ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของทา่นในการไปองักฤษเป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่
................................................................................................... 

  

  

ประวัตขิองบดิา 

ชือ่ของบดิา ...........................................................................      นามสกลุของบดิา 
............................................................................... 

วัน เดอืน ปีเกดิ ของบดิา ......................................................สถานทีเ่กดิของบดิา 
........................................................................... 

ประเทศทีเ่กดิ ..................................................... เชือ้ชาต ิ........................................ 
สญัชาต ิ......................................................... 

  

ประวัตขิองมารดา 

ชือ่ของมารดา ...........................................................................นามสกลุของมารดา
......................................................................... 
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วัน เดอืน ปีเกดิ ของมารดา......................................................สถานทีเ่กดิของมารดา
....................................................................... 

ประเทศทีเ่กดิ ..................................................... เชือ้ชาต ิ........................................ 
สญัชาต ิ......................................................... 

  

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืกรณีหยา่กรณุากรอกขอ้มลูของคูส่มรสเกา่ดว้ย 

ชือ่ นามสกลุ ของ คูส่มรส .......................................................................................มอืถอื
................................................................. 

วัน เดอืน ปีเกดิ ของคูส่มรส 
......................................................................................................................................
......................... 

เชือ้ชาต ิ.............................................................................. สญัชาต ิ
................................................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนัของคูส่มรส
......................................................................................................................................
............................... 

...........................................................................................................................
โทรศพัทท์ีบ่า้น ..................................................... 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

ชือ่ นามสกลุ ของบตุร
......................................................................................................................................
................................. 

วัน เดอืน ปีเกดิของบตุร 
......................................................................................................................................
............................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   HASTAG  GERMANY 9D6N DEC18-TG-W20 

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี่
......................................................................................................................................
................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง
......................................................................................................................................
............................ 

  

ชือ่ นามสกลุ ของบตุร
......................................................................................................................................
................................. 

วัน เดอืน ปีเกดิของบตุร
......................................................................................................................................
.............................. 

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี่
......................................................................................................................................
................................ 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง
......................................................................................................................................
............................ 

  

ชือ่ นามสกลุ ของบตุร
......................................................................................................................................
.................................. 

วัน เดอืน ปีเกดิของบตุร
......................................................................................................................................
............................... 
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ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี่
......................................................................................................................................
................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง
......................................................................................................................................
............................ 

  

  

 


