
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประตูเมอืงบรันเดนบูร์ก สัญลกัษณ์แห่งความสามคัคแีละสันติภาพ  
โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอ่นเคยีร์เช่ เป็นหน่ึงในโบสถ์ทีส่วยทีสุ่ดในยโุรป 

เมอืงโรเธนเบิร์ก เมืองทีม่ีความน่ารักดุจเทพนิยาย 
ขึน้เขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมนั Top of Germany 

เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ 
 
 

 
 
 



วนัทีแ่รก       กรุงเทพฯ – เบอร์ลนิ 

17.00น.   คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

20.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศ เยอรมนี โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR 
839 / QR 079 โดยจะแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮามดัประเทศประเทศกาตาร์   

 

วนัทีส่อง       เบอร์ลนิ – ประตูบรันเดนบูร์ก – สภาไรซ์ทาค – ชาล ีเชคพอยท์ – พพิธิภัณฑ์ เพอร์กามอน – เบอร์ลนิ โดม –  
                      เดรสเดน 

06.05 น. เดินทางถึง กรุงเบอร์ลิน หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแล้ว น าท่านชมสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของเบอร์ลินคือ ประตูเมืองบรันเดนบูร์ก (Brandenburger ) คร้ังหน่ึงเคยเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศท่ี
ถูกแบ่งแยก ปัจจุบนัเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามคัคีและสันติภาพ ประตูสไตล์นีโอคลาสสิกขนาดใหญ่ท่ีน่า
ประทบัใจน้ีไดรั้บมอบหมายจากกษตัริยเ์ฟรเดอริก วิลเฮล์มท่ี 2 ในปี ค.ศ.1788 และการออกแบบไดแ้รงบนัดาลใจ
จากโพรพิเลอาในอะโครโพลิสของเอเธนส์ อนุสาวรียหิ์นทรายสูง 26 เมตร ในช่วงสงครามเยน็ ในเชิงสัญลกัษณ์
ของประตูดงักล่าวเป็นประตูกั้นริมก าแพงเบอร์ลิน ท าให้เป็นสถานท่ีชุมนุมของชาวเบอร์ลินตะวนัตกเป็นประจ า 
นอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงในการเป็นฉากหลังของค าขอร้องของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในปี 1987 ของ
ประธานาธิบดีสหรัฐโรนลัด์เรแกนต่อผูน้ าโซเวียตมิคาอิลกอร์บาชอฟเพื่อท าลายก าแพง จากนั้นน าท่านชมอาคาร
รัฐสภาไรซ์ทาค จากดา้นนอก Reichstag (Reichstagsgebäude) เสร็จสมบูรณ์ในปี 1894 สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ
เรอเนสซองส์ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีพ  านกั ของจกัรพรรดิเยอรมนัจนกระทัง่ถูกไฟไหมใ้นปี 1933 ปีท่ี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ กา้ว
ข้ึนสู่อ านาจสูงสุดในเยอรมนี สภาไรซ์ทาคไม่ไดใ้ชอี้กจนกระทัง่หลงัจากการรวมประเทศเยอรมนีอีก คร้ังหลงัจาก
นั้น 10 ปี มีซ่อมแซมคร้ังใหญ่จนกลายมาเป็นอาคารรัฐสภาแห่ง ประเทศเยอรมนี จุดเด่นของการสร้างใหม่อนั
งดงามน้ีคือท่ีท าจากแก้ว ให้ทศันียภาพท่ียอดเยี่ยมของเมืองโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนจาก
ร้านอาหารบนชั้นดาดฟ้า หากมาเท่ียวในช่วงฤดูร้อน อยา่ลืมตรวจสอบตารางการแสดงแสงสีและคืนภาพยนตร์เพื่อ
ประสบการณ์อนัน่าจดจ าในเบอร์ลิน น าท่านชม จุดตรวจชาร์ลี ( Checkpoint Charlie) ท่ีน่าสนใจก็คือ สถานท่ี
แห่งน้ีคือจุดขา้มแดนระหวา่งเบอร์ลินตะวนัออกและตะวนัตก โดยมีการจดัแสดงและส่ิงประดิษฐ์มากมายท่ีสืบยอ้น
ประวติัศาสตร์ดา้นสิทธิมนุษยชน พร้อมดว้ยการจดัแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของก าแพงเบอร์ลิน จากนั้น
น าท่านเขา้สู่ อิสไซท์ แกลรอร่ีน าท่านชม ก าแพงเบอร์ลินถือก าเนิดข้ึนในปี 1961 เม่ือเยอรมนีตะวนัออกผนึกเมือง
นั้นไวค้ร่ึงหน่ึงเพื่อป้องกนัไม่ใหป้ระชาชนหลบหนีไปยงัเยอรมนีตะวนัตก พงัทลายลงในปี 1989 ก าแพงสูง 4 เมตร
ยาว 155 กิโลเมตร ผ่าถนน 55 แห่ง และมีหอสังเกตการณ์ 293 แห่ง และบงัเกอร์ 57 แห่งทุกวนัน้ี เหลือเพียงส่วน
เล็กๆ ของการเลียนแบบท่ีปกคลุมดว้ยภาพกราฟฟิต้ี รวมทั้งเส้นทางยาว 1.4 กิโลเมตรท่ีเก็บรักษาไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของอนุสรณ์สถานก าแพงเบอร์ลิน เป็นเคร่ืองเตือนใจถึงความเกลียดชงัท่ีคร้ังหน่ึงเคยแบ่งแยกยโุรป 

 
 
 
 
 



เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ เพอร์กามอน Pergamon เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีสุดของกรุงเบอร์ลินและยงั 

เป็นท่ีตั้งของแกลเลอรีหลกัสามแห่ง โดยแต่ละแห่งมีปีกอาคารขนาดใหญ่ รวมถึงพิพิธภณัฑศิ์ลปะตะวนัออกกลาง 
พิพิธภณัฑศิ์ลปะอิสลาม และคอลเล็กชนัโบราณวตัถุซ่ึงรอดพน้จากอนัตรายอยา่งหวดุหวดิในช่วงสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ถูกเก็บรวบรวมโดยนกัโบราณคดีชาวเยอรมนัในช่วงศตวรรษท่ี 19 และ 20 น าท่านชมแท่นบูชา เทพซุสหรือซี
อุส (Altar of Zeus) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ท าจากหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูปเทพเจา้ 120 
องคสู้์รบกบัยกัษ ์ แท่นบูชาเทพซุสน้ีน ามาจากเมืองเพอร์กามอน ประเทศตุรกี จึงเป็นท่ีมาของช่ือ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 
เพื่อเป็นการใหเ้กียรติแก่ประเทศท่ีเป็นถ่ินก าเนิด ชม ก าาแพงเมืองอชิช่า (IshtarGate) เป็นภาพโมเสกท่ีท าจาก
กระเบ้ืองเคลือบสีน ้าเงินคราม อีกทั้งมหาสมบติัของอียปิตโ์บราณ ซ่ึงลว้นประเมินค่ามิได ้จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูป
ดา้นหนา้ มหาวหิารเบอร์ลนิ (Berliner Dom) ตั้งอยูบ่นเกาะกลางแม่น ้าท่ีเดียวกบัพิพิธภณัฑเ์พอร์กามอน เป็นอาคาร
ท่ีสง่างามท่ีสุดแห่งหน่ึง เน่ืองจากมีโดมสูง 75 เมตร เป็นโบสถท่ี์มีสถาปัตยกรรมในการสร้างหลากหลายสไตล ์ทั้ง 
เรอเนสซองส์ นีโอ-เรอเนสซองส์ นีโอ-คลาสสิค บาโรค สร้างข้ึนในราวๆ ปี 1400  เป็นโบสถมี์โดมขนาดท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเบอร์ลิน จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเดรสเดน เป็นเมืองหลวงของแคว้นแซกโซนีของเยอรมนี เดรส
เดนมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานในฐานะเมืองหลวงและท่ีประทบัของราชวงศผ์ูมี้สิทธิเลือกตั้งและกษตัริยแ์ห่งแซก
โซนี ผูซ่ึ้งไดต้กแต่งเมืองน้ีใหมี้ความสง่างามทางวฒันธรรมและศิลปะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ และคร้ังหน่ึงเคย
เป็นท่ีประทบัของราชวงศใ์นโปแลนด ์ ผลจากการทิ้งระเบิดเดรสเดนของอเมริกาและองักฤษในสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 จนกระทัง่ส้ินสุดสงครามไดค้ร่าชีวิตผูค้นไปประมาณ 25,000 คน หลายคนเป็นพลเรือน และท าลายใจกลางเมือง
ทั้งหมด หลงัสงครามไดมี้การบูรณะเมืองข้ึนมาใหม่เกือบทั้งหมด 

 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 

 พกัค้างคืน ณ Ramada by Wyndham Dresdenหรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 1) 

วนัทีส่าม      เดรสเดน – พระราชวงั สวงิเงอร์ – โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอนเคียร์เช่ – นูเรมเบิร์ก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
น าท่านชมบริเวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัสวงิเงอร์ Zwinger ซ่ึงเป็นวงัสมยัตน้ศตวรรษท่ี 18 อนังดงาม
พระราชวงัแห่งน้ี เป็นท่ีสุดแลว้ของสถาปัตยกรรมบาโรกในเยอรมนี พระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1710-
1728 โดยพระเจา้ออกุสตุสท่ี 2 ผูแ้ขง็แกร่ง เจา้ผูค้รอง แควน้แซกโซนี และ กษตัริย ์แห่ง โปแลนด ์พระราชวงัแห่ง
น้ีไดมี้ตน้แบบมาจาพระราชวงัแวร์ซาย ประเทศฝร่ังเศสพระราชวงัซวงิเงอร์แตกต่างจากส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เดรสเดน 
รวมถึงพระราชวงัสวงิเงอร์ถูกท าลายลงระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2  แต่ไดรั้บการบูรณะใหก้ลบัไปงดงามเช่นเดิม
ทนัทีท่ีสงครามยติุลง ชมความสวยงามของลานพระราชวงัและสวนดอกไมท่ี้คร้ังหน่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดังาน
เทศกาลขนาดใหญ่ และประกอบดว้ยหอ้งหรูหรา ประตู และโครงสร้างท่ีเป็นเสาจ านวนมาก ซ่ึงเป็นจุดเด่นของ



พระราชวงัแห่งน้ี ใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความประทบัใจ ของความเป็นท่ีสุดของพระราวงัสไตลบ์าโรคแห่งน้ี 
จากนั้นน าท่าน ไปถ่ายรูปกบั โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอ่นเคียร์เช่ Dresden Frauenkirche สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1743 
โบสถส์ไตลบ์าโรกท่ีงดงามดัง่เดิมถือเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์สวยท่ีสุดในยโุรป หลงัจากการท าลายลา้งระหวา่งการทิ้ง
ระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรในปี ค.ศ.1945 ซากปรักหกัพงัของอาคารเก่าไดรั้บการจดัหมวดหมู่และเก็บไวเ้พื่อใช้
ในการสร้างใหม ่ จากนั้นน าท่านไปชมภาพขบวนพาเหรด เจา้ชายองคต่์างๆ ผูเ้คยปกครองแซกโซนีและกษตัริย์
เยอรมนัตั้งแต่ปี 1127 – 1904 และราชาแห่งราชวงศ ์Wettin ยาว 102 เมตร2413 ประกอบดว้ยกระเบ้ือง ไมซน พอร์
ซเลน Meissen Porcelain จ านวน 25,000 ช้ิน  
 
 
 
 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของรัฐบาวาเรียรองจากมิวนิค นูเรมเบิร์กมี

ความส าคญัอยา่งยิง่ในสมยันาซีเยอรมนี เน่ืองจากความเก่ียวขอ้งของเมืองกบัจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิและ
ต าแหน่งในศูนยก์ลางของเยอรมนี พรรคนาซีจึงเลือกเมืองน้ีใหเ้ป็นสถานท่ีจดัการประชุมใหญ่ของพรรคนาซี - 
การชุมนุมท่ีนูเรมเบิร์ก การชุมนุมจดัข้ึนในปี ค.ศ.1927, 1929 และทุกปีตั้งแต่ปี 1933 ถึงปี ค.ศ.1938 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
 พกัค้างคืน ณ  Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรือระดับเดียวกัน (คืนท่ี 2) 

วนัทีส่ี่        นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – จัตุรัส Markt Platz – อูล์ม – มหาวหิาร อูล์มเมอร์ มือสเตอร์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
จากนั้นน าท่านไปยงั มหาวหิาร นูเรมเบิร์เซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz ) เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิค สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1250-1477 เป็นมหาวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ลกัษณะเด่นประการหน่ึงคือหนา้ต่างกุหลาบบานใหญ่ เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 9 เมตร ตั้งอยูเ่หนือประตูทิศตะวนัตกท่ีสวยงาม อิสระใหท้่านถ่ายรูปบริเวณหนา้วหิาร หรือจะเดินเลือก
ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกได ้ ณ จตุัรัส ลอเรนโซ สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองท่ีมีความ
เมืองน่ารักดุจเทพนิยายเป็นโบราณจากยคุกลางแห่งแควน้บาวาเรียท่ียงัคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยคุปัจจุบนั น า
ท่านชมเมืองโรเธนเบิร์ก เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบา้นเรือนท่ีถูก
สร้างในรูปแบบเยอรมนัขนานแทเ้อาไว ้น าท่านชมศาลากลางของเมืองโรเธนเบิร์ก ชม จตุัรัส Markt Platz ซ่ึงเตม็ไป
ดว้ยอาคารสวยงาม ประหน่ึงวา่ท่านก าลงัเดินอยูใ่นเมืองในเทพนิยาย  
 
 
 
 
 



เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูล์ม Ulm เมืองใหญ่ในแควน้บาเดน-วือเตมเบิร์ก ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าดานูบ ซ่ึงแม่น ้ า

สายน้ีเป็นเขตแบ่งระหวา่ง แคว้นบาวาเรียและแควน้บาเดน-วือเตมเบิร์ก เมืองท่ีเป็นบา้นเกิดของ อลัเบิร์ต ไอส์ไตน์ 
นกัวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ท่ีมีช่ือเสียงของโลก น าท่านถ่ายรูปจากภายนอก มหาวิหาร อูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ เป็นโบสถ์
นิกายลูเธอรันปัจจุบนัเป็นโบสถท่ี์สูงท่ีสุดในโลกโดยมียอดแหลมสูง 161.5 เมตร เดิมทีโบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนท่ีประตู
เมืองนอกก าแพง แต่ในศตวรรษท่ี 14 เกิดการลอ้มเมืองของจกัรพรรดิชาร์ลส์ท่ี 4 ในช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลาแห่งการ
กระทบกระทัง่ระหวา่งอ านาจของกษตัริยก์บัศาสนจกัรเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีในยุโรป โบสถ์ประจ าเขตแห่งน้ีเคยอยู่
ใตบ้งัคบับญัชาของอาราม Reichenau โดยชาร์ลมาญในปี 813 และชาวเมือง อูล์ม ตอ้งการโบสถ์ใหม่ท่ีเป็นอิสระ
ภายในก าแพงเมือง ดว้ยเหตุน้ี ประชากรราวๆ 10,000 คนในเมืองจึงตดัสินใจจดัหาเงินทุนส าหรับการก่อสร้างดว้ย
ตนเอง เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน ค.ศ. 1377 จึงมีการวางศิลาฤกษ ์จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือในเมือง อูล์ม ไดต้าม
อธัยาศยั หรือจะเดินเลือกหาซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกไดบ้ริเวณหนา้โบสถ ์

 
 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 8) 

 พกัค้างคืน ณ  Leonardo Royal Hotel Ulm หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 3) 

วนัที่ห้า        อูล์ม – การ์มิช – พาร์เท่นเคียรเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
เดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียรเช่น เมืองพกัตากอากาศเล็กๆทางใตข้องมิวนิค ตั้งอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ เมือง
แสนสวยในหุบเขาของเยอรมนัใต ้เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยงัเป็นศูนยก์ลางการ
แข่งขนักีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน ้ าแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิก จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเพื่อน า
ท่านข้ึนรถไฟข้ึนไปยงั ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขา ท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั (Top of Germany) อิสระ
ให้ท่านสัมผสักบัลานหิมะ และธารน ้ าแข็ง จากนั้นน าท่านข้ึนกระเช้าต่อไปยงัจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ 
ระดบัความสูง 2,970 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเทียวมาท่ีน่ี ราว 500,000 คน 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 



บ่าย จากนั้นน าท่านลงจากยอดเขา ซุกสปิตเซ่ออกเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียรเช่น น าท่านเดินเท่ียวชมเมือง การ์
มิช-พาร์ทเทนเคียร์เช่ บา้นเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ้ตามผนงัของตึกต่าง ๆ ยงัเป็นรูปเขียนเร่ืองราวในคริสตศ์าสนา
ท่ีน่าชมยิง่ 

 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 11) 

 พกัค้างคืน ณ  Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 4) 

วนัที่หก      การ์มิชพาร์เทน – เคียร์เช่ – ปราสาท นอยชวานชไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาซ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 12) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ

เยอรมนีและออสเตรีย ผา่นเส้นทางสายท่ีมีทิวทศัน์อนัสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง น าท่าน
เดินทางข้ึนปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หาก
ช่วงทีหิ่มะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเทีย่ว เน่ืองด้วยเพือ่ความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะน าคณะเดิน
ขึน้ – ลงปราสาท เน่ืองจากเวลาหิมะตกทางจะลืน่และอนัตราย ) น าเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญงินิทรา
ในดิสนีย์แลนด์ ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของ
พระเจา้ลุดวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว  พระเจา้ลุดวกิทรงเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะนิสัยท่ีลึกลบัเป็นปริศนา (eccentric) 
และเป็นผูท่ี้ส้ินพระชนมใ์นสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งมีเง่ือนง า สุขภาพจิตของพระองคใ์นบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็
ไม่มีหลกัฐานทางการแพทยท่ี์เป็นท่ียนืยนัไดแ้น่นอน แต่ส่ิงท่ีทรงทิ้งไวเ้ป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลงัคืองานทาง
สถาปัตยกรรมท่ีทรงก่อสร้างรวมทั้งวงัและปราสาทใหญ่โตท่ีทั้งหรูหราโอ่อ่าและเตม็ไปดว้ยจินตนาการราวเทพ
นิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก และทรงเป็นผู ้
อุปถมัภริ์ชาร์ด วากเนอร์ คีตกวแีละนกัเขียนดนตรีโอเปร่าคนส าคญัของเยอรมนีชมความวจิิตรพิสดารของห้อง
ต่างๆ ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์ 

 
 
 
 
 
เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 13) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) 

และเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่ท่ีสุดของยโุรปเมืองตั้งอยูบ่นแม่น ้าอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  น าท่านชม จัตุรัสมาเรียน
พาซ ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ยศิลปะโกธิค และวหิารแม่พระ โบสถ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2


ใหญ่ท่ีมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ณ ยา่นถนนคนเดิน ซ่ึงจะมี
หา้งสรรพสินคา้มากมายหลายแห่ง 

 
 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี14) 

 พกัค้างคืน ณ  Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกนั (คืนท่ี 5)  

วนัทีเ่จ็ด      มิวนิค – BMW Welt – กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี 15) 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดินทางสู่ BMW Welt หรือ BMW World ในภาษาองักฤษ แปลตรงตวัก็คือ โลกแห่งยนตรกรรมของ 
BMW อาคารน้ีตั้งอยูใ่กลอ้าคารส านกังานใหญ่ของ BMWการออกแบบเต็มไปดว้ยความทนัสมยั อาทิ ตวัอาคารท่ี
มีส่วนโคง้มาก ดูแลว้ค่อนขา้งแปลกตา  ท่ีน่ีจึงเป็นทั้งโชวรู์ม, ศูนยจ์  าหน่าย BMW, ร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านขาย
ของท่ีระลึกของ BMW  อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกของ BMW หรือจะเดินชม รถยนต์รุ่นใหม่
หลากหลายรุ่น หรือจะเป็นรถรุ่นท่ีเป็นนวตกรรมแห่งอนาคตของ BMW ก็จะมีท่ีท่านไดช้ม จากนั้นน าท่านออก
เดินางสู่สนามบินมิวนิคเพื่อเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

15.50 น. คณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 058/QR836 โดยจะแวะเปล่ียน
เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮามดัประเทศประเทศกาตาร์   

วนัทีแ่ปด    กรุงเทพฯ 

12.40 น.  คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดี 
 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 
 

 



 แกรนด์เยอรมัน 8 วัน 5 คืน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อตัราค่าบริการ พกัหอ้งคู่ 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

วนัที ่ 11 – 18 ก.ย.  86,555 20,000 
วนัที ่ 25 ก.ย. – 2 ต.ค.  86,555 20,000 
วนัที ่9 – 16 ต.ค.  86,555 20,000 
วนัที ่23 – 30 ต.ค. (วนัปิยมหาราช) 86,555 20,000 
 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
ทุกท่านที่ร่วมเดินทางต้องมี  
1. วคัซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตวัจริงตอ้งมีอายกุารใชง้านเกิน 6 เดือน  
2. ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีน โควดิ-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วนั และตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ารสหภาพยโุรป  
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีลือ่นการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการ
เล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็นการ
ยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยืน่วซ่ีา 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์แลว้ 
***กรุณาพจิารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณมีีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิ

จ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีท่างสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 



3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 
ช่ัวโมง/วนั) 

4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนัเข้าพกัตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบยืน่ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยืน่วซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 1 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 16 ยูโร ต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 12 ยูโร ต่อท่าน 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ35,000
บาท)  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 



 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ในการยืน่วซ่ีา ท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพือ่มาสแกรนลายนิ้วมือ 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ในกรณทีีท่างบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้ค าพูดไม่
สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถติด  
ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 



3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมัน 
ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กวา้ง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  (รูปหน้าใหญ่) จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่
เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอาย
ในการถ่ายรูป / หา้มใส่เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น 
เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 เดือน ) 

http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf


8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิมท างาน 

, เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 
เดือน ) 

8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่ปี
เป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
   9.1  สเตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ช่ือ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทบั
จากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีา  
 กรณีเงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วซ่ีาเด็ดขาด!!) 
 ก่อนยืน่วซ่ีา 7 วนั  รบกวนปรับสมุดบญัชี ใหมี้ยอดล่าสุด 7 วนั ก่อนถึงวนัยื่นวซ่ีา  และส าเนามายืน่เพิ่มเติมในวนัท่ียื่นวซ่ีา  
หากน าสมุดไปปรับแลว้ไม่มียอด รบกวนน าเงินเขา้ หรือ น าเงินออก เผื่อจะไดมี้ยอดในการปรับสมุด 
 ส าหรับท่านท่ีท างาน กรณีไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินเดือนยืน่วซ่ีา ตอ้งแนบสเตทเมน์บญัชีเงินเดือนมาดว้ย 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้- กรณีเป็นสามี
ภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 

 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  
 กรณีไม่มีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชท้ะเบียนบา้นทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบา้นของทั้งสองตอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั 
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน หนงัสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมี
อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้ว
ยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า ตอ้งออกให ้ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 
2557  หรือ หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถาน
ฑูต) โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  



จะตอ้งถูกตอ้งและตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหนา้พาสปอร์ตไปดว้ย 
เพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดในการออกเอกสาร) 

11. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ืน่ก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดงึเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 
 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศต่างๆ 
หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 

 

 


