
 

ROMANTIC GERMANY 7 DAYS 4 NIGHTS 
โรแมนติกเยอรมัน ยุโรป 7 วัน 4 คืน (เยอรมนี) โดย โอมานแอร์ (WY) 

 

 
ราคาทัวร์ไมํรวมคําวีซํา ชําระคําวีซํา ณ วันยื่นวีซําเทํานั้น 

  



 

เส๎นทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-มัสกัต MCT 20.05-23.25 WY816 6 ชั่วโมง 

มัสกัต MCT-แฟรงเฟิร์ต FRA 02.45-07.05 WY115 6 ชั่วโมง 

มิวนิค MUC-มัสกัต MCT 21.45-06.50 WY124 6 ชั่วโมง 
มัสกัต MCT-สุวรรณภูมิ BKK 09.00-17.45 WY815 6 ชั่วโมง 

 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรมท่ีพัก 

เช๎า เที่ยง เย็น  

1. 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินแฟรงก์
เฟิร์ต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   

- - ✈ ✈ 

2. 
แฟรงเฟิร์ต-โรเมอร์-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-วูรซ์เบิร์ก -ชม
ยํานเมืองเกํา ✈   

MERCURE HOTEL 
WUERZBURG 

หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว 

3. โรเทนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-อิงกอล์สตัด-ช๎อปปิ้งเอาท์เลท                           
NH HOTEL NGOLSTADT 
หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว 

4. 
ปราสาทนอยชวานสไตน์-ชิมขาหมูเยอรมัน- 
เมืองฟุสเซํน                   

BIGBOX ALLGAEU 
KEMPTEN  

หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว 

5. 
พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซํ-ETTAL ABBEY- 
ตามรอยเจ๎าหญิงอลิซ    

NH MUNICH MESSE 
หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว 

6. 
มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรสมาเรียนพลาตซ์ 
อิสระช๎อปปิ้ง                      ✈ ✈ 

7. 
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   ✈ - -  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรแมนติกเยอรมัน 7 วัน 4 คืน    เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร์ WY 

กําหนดการเดินทาง ผู๎ใหญํพัก 2-3 ทําน 

ทํานละ 

เด็กอายุไมํเกิน 12 ปี 

(ไมํเสริมเตียง) พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน  

พักเดี่ยวเพิ่ม  

ทํานละ 

03-09 มี.ค. 66 68,988 65,988 6,500 

24-30 มี.ค. 66 68,988 65,988 6,500 

05-11 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

07-13 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

12-18 เม.ย.66 74,988 69,988 7,500 

 
ในกรณีที่ต๎องการพักห๎องละ 3 ทําน โรงแรมในยุโรปบางโรงแรมอาจจะไมํมีหอ๎ง Triple Room 

ลูกค๎าจะต๎องแยกพักเปน็ ห๎องพักคํู 1 ห๎อง และห๎องพักเดี่ยว 1 ห๎อง  
ซึ่งลูกค๎าจะต๎องชําระสวํนตํางคําห๎องพักเดี่ยวในคืนนั้นๆเพิ่มเติม 

 

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติมัสกัต-สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต  
17.00 คณะพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาเตอร์ T สายการบิน Oman Air โดยมี

เจ๎าหน๎าที่ของทางบริษัท คอยต๎อนรับทํานเพื่ออํานวยความสะดวกด๎านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลด
สัมภาระในการเดินทาง 

20.05 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY816 สูํสนามบินนานาชาติ
มัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.25  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให๎ทํานพักผํอนและเดินช๎อปปิ้งใน
สนามบินที่มีร๎านค๎าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท๎องถิ่นในมัสกัตช๎ากวําประเทศไทย 3 ชม.)  

02.45 ออกเดินทางสูํ กรุงแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบิน WY115 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

DAY2 
แฟรงเฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-ศาลาวําการเมือง Frankfurt city hall-น้ําพุแหํงความยุติธรรม-
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-วูรซ์เบิร์ก-ชมยํานเมืองเกํา      กลางวัน,เย็น 

07.05 ถึง ทําอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาที่เยอรมันช๎ากวําประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
หลังจากผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง ผํานพิธีศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว  
นําทํานเดินทางเข๎าสูํตัว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต Frankfurt ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สําคัญของ
เยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค๎าหุ๎นที่สําคัญของประเทศ  นําทํานเที่ยวชม



 

เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ชม จัตุรัสโรเมอร์ Romerberg จัตุรัสกลางใจเมือง Frankfurt ที่มีความสวยงาม 
เป็นจัตุรัสที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 14-15 Römer เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของอาคาร
หลายหลัง มีอาคารที่เป็นศูนย์กลางที่ถูกห๎อมล๎อมด๎วยอาคารตํางๆ ที่ นี่ เป็นยํานการค๎า ร๎านค๎า 

ร๎านอาหาร และคาเฟ่  ชม ศาลาวําการเมือง Frankfurt city hall ชม จัตุรัสมีน้ําพุแหํงความยุติธรรม 
เนื่องจากรูปปั้นกลางน้ําพุนั้นคือประติมากรรมเทพธิดาที่มือข๎างซ๎ายถือตราชั่งและมือข๎างขวาถือดาบ 
สิ่งกํอสร๎างรอบด๎านจัตุรัสมีสีสันสดใสราวกับหลุดออกมาจากโลกแหํงความฝัน  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (ม้ือ1) 



 

บําย ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางสูํ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดใน
ประเทศเยอรมนี ความกลมกลืนของปราสาทเมืองเกําและแมํน้ําทํามกลางภูเขาเป็นแรงบันดาลใจให๎กับ
กวีและจิตกรแหํงความรักและยังคงดึงดูดผู๎เยี่ยมชมนับล๎านจากทั่วทุกมุมโลก เป็นสถานที่ที่มากกวําคํา
วําโรแมนติก นําทํานเข๎าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ตัวปราสาทกํอสร๎างด๎วยอิฐ

แดง ตั้งอยูํบนเนินเขา เป็นปราสาทที่มีความงดงามอยํางยิ่ง แตํด๎วยความที่ปราสาทมีการกํอสร๎างมา
เป็นเวลานาน ผํานการปกครองจากกษัตริย์หลากหลายพระองค์ จึงมีการกํอสร๎าง ตํอเติมตาม
ความชอบของแตํละพระองค์ ทําให๎ปราสาทแหํงนี้มีหลากหลายสไตล์ประกอบกันที่แรกเริ่มเป็นแบบ
โกธิก และ กลายเป็นแบบเรเนซองซ์ ในปัจจุบัน 

นําทํานเดินทางสูํ เมืองวูร์ซเบิร์ก WURZBURG เมืองแรกในการเริ่มต๎นเส๎นทางสายโรแมนติคอยํางเป็น

ทางการ เป็นเมืองที่ตั้งอยูํบนเนินเขา ริมฝั่งแมํน้ําเมน MAIN เป็นอีกแหลํงของการเพาะปลูกองุํนเพื่อ

ผลิตไวน์ของเยอรมันและเป็นเมืองที่ได๎รับการยกยํองให๎เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ซึ่งบรรดา

สถาปัตยกรรมในเมืองนี้ล๎วนเป็นสไตล์บาร็อค จึงได๎รับสมญานามวําเป็น Baroque City นําทํานชม

ความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลาวําการเมือง (City Hall) และแวะถํายรูป

กับ มหาวิหารแหํงเมืองวูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) สร๎างข้ึนเมื่อ ค.ศ. 788 และในการกํอสร๎าง

ระหวํางปี 1040 – 1225 ได๎รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์จึงทําให๎ภายนอกมหาวิหารสร๎างแบบ

โรมาเนสก์ จากนั้นนําทํานแวะถํายรูปกับ พระราชวังวูร์ซเบิร์ก (Wurzburg Residence) สร๎างขึ้นใน

สมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเกํา เป็นการสร๎างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก นําทํานชม ป้อม

มาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถูกสร๎างมาตั้งแตํชํวงกํอนคริสตกาลโดยชาวเคลท์เพื่อใช๎เป็นที่

หลบภัย กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได๎สร๎างเพิ่มเติมบนพื้นที่เดิมของโบสถ์มาเรียนเคียเชอร์ ชม



 

สะพานอัลเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเกําข๎ามแมํน้ําไมน์ จุดเดํนที่สุดคือรูปปั้นของ

นักบุญท้ังหลายที่ตั้งเรียงรายอยูํทั้งสองข๎างสะพาน ซึ่งสะพานหินแหํงนี้ตามประวัติคือสร๎างในปี 1473-

1543 และได๎มีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือ2)  
 นําทํานเดินทางสูํท่ีพัก MERCURE HOTEL WUERZBURG AM MAINUFER หรือเทียบเทํา (4ดาว) 

DAY3 โรเทนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-อิงกอล์สตัด – ช๎อปปิ้งเอาท์เลท          เช๎า,กลางวัน  
เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (ม้ือ3)  

นําทํานเดินทางสูํ เมืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg) เป็นเมืองเกําแกํของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย 
ปัจจุบันเมืองโรเธนบวร์กได๎กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญของนักทํองเที่ยวจากทั่วโลก จนได๎
ชื่อวําเป็นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนี มีกําแพงเมืองล๎อมรอบอยํางสมบูรณ์
พร๎อมด๎วยประตูเมือง และหอคอยทั้ง 8 ภายในเมืองเต็มไปด๎วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอ
เนสซองส์ พร๎อมบ๎านเรือนรูปแบบเยอรมันขนานแท๎ที่บํงบอกถึงความรุํงเรืองและบรรยากาศราวกับวํา
วันเวลาได๎หยุดนิ่งมาตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 17  

ให๎ทํานเดินเลํนชมเมือง นําทํานถํายภาพกับ ศาลาวําการเมือง (Rathaus) ที่ตั้งตระหงํานเป็น
สัญลักษณ์ที่สําคัญของเมือง เป็นอาคาร 2 หลังสร๎างติดกัน อาคารด๎านหน๎าเป็นสไตล์เรอเนสซองส์ สํวน
อาคารสีขาวด๎านหลังเป็นสไตล์โกธิค เป็นอาคารที่สร๎างขึ้นตั้งแตํยุคเริ่มต๎นของเมือง หอนาฬิกาที่สร๎าง
ขึ้นในปี 1446 นําทํานผํานชม โบสถ์เซนต์ จอร์จ ซึ่งสร๎างในสไตล์กอธิค บริเวณโดยรอบมีอาคารสมัย
ยุคกลางสไตล์บาร๏อคหลายหลัง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นโรงแรมและร๎านอาหาร รวมถึงเป็นที่ตั้ง



 

ของ อํางน้ําพุเซนต์จอร์จ (St.George’s Fountain) ที่สร๎างในสไตล์เรอเนสซองส์ที่สวยงาม เป็นอําง
น้ําพุที่ใหญํที่สุดของเมือง ลึก 8 เมตร แตํเดิมมีไว๎ให๎ประชาชนใช๎น้ํา และกักตุนน้ําไว๎ยามเกิดเพลิงไหม๎ 
ชมความงดงามของอาคารบ๎านเรือนหลากสีสัน และพลาดไมํได๎กับการถํายภาพบริเวณจัตุรัส Plönlein 
ซึ่งมีความหมายในภาษาเยอรมันวํา “จัตุรัสเล็ก” เป็นจุดทํองเที่ยวยอดนิยมที่สุดของเมืองด๎วยความลง
ตัวของทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมยุคกลางอันโดดเดํน มีหอคอยโดดเดํนชื่อวํา Siebers Tower ที่
สร๎างข้ึนตั้งแตํปีค.ศ. 1385 และ ประตูเมืองโบราณ (Kobolzeller Gate) เป็นจุดสังเกตสําคัญ ถือเป็น
จุดที่นักทํองเที่ยวแวะชมและถํายภาพมากที่สุด 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือ4)  
บําย  เดินทางสูํ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ได๎รับสมญานามวําเมืองแหํงเทพนิยายของเยอรมัน 

หากใครเป็นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ๎อน ปราสาทราชวังแบบใน
การ์ตูนทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเกําแกํ หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง 
ต๎องที่นี่เลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้น เป็นเสมือนดังเมืองแหํงเทพนิยายที่ได๎รับการรักษาเอาไว๎ได๎อยําง
สมบูรณ์  



 

จากนั้นนําทําน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกวํา 900 ปี ผํานชม เม๎าท์ฮาล์ โรงเก็บสํวยภาษีอากรในอดีต
ที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแหํงหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนั้นนําทํานชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจ
เมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญํประจําเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญํที่สุดใน
ประเทศเยอรมนี ด๎านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแมํมาเรีย (Frauenkirche) จุดเดํนคือ มีนาฬิกา
ตุ๏กตาไขลานที่หน๎าจั่วของโบสถ์พระแมํมาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๏กตาประดับนี้ถูกสร๎างเพิ่มเติมภายหลังใน
ปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระราชกฤษฎีกาทองคําปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของ
จักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แหํงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์   
นําทํานถํายรูปกับ ปราสาทเนิร์นแบร์ค (Nürnberger Burg) เป็นหมํูอาคารป้อมปราการในสมัยกลาง
ตั้งบนสันเขาหินทรายในเมืองนูเรม ประเทศเยอรมนี ปราสาทแหํงนี้ได๎รับการยอมรับวําเป็นหนึ่งใน
ปราการที่ยากจะเอาชนะที่สุดของทวีปในโรปในสมัยกลาง สะท๎อนความสําคัญของเมืองนี้ในฐานะเมือง
ที่ข้ึนตํอจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยตรงอาคารหลังแรกเริ่มกํอสร๎างข้ึนราว ค.ศ. 1000  ไ ด๎ เ ว ล า
สมควร นําทํานเดินทางสูํเมือง อิงโกลชตัดท์ (INGOLSTADT) เมืองซึ่งตั้งอยูํที่แมํน้ําดานูบแมํน้ําที่
สวยงามในใจกลางของบาวาเรีย ทั้งยังเป็นเมืองที่ผลิตรถยนต์ชื่อดัง Audi อีกด๎วย อิสระชอปปิ้งที่ 
Ingolstadt Village Outlet สวรรค์ของนักช๎อปปิ้งเป็นเอ๎าท์เลทที่รวมสินค๎าแบรนด์เนม ราคาถูก
มากกวําร๎อยแบรนด์ เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญํยอดนิยมของบรรดานักทํองเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยช๎
อปปิ้ง มีสินค๎าแฟชั่นมากมายให๎เลือก ซึ่งเต็มไปด๎วยร๎านค๎าแบรนด์ดังระดับโลก ไมํวําจะเป็นเสื้อผ๎า 
กระเป๋า รองเท๎าตามแฟชั่น เชํน Gucci, Burberry, Prada, Long champ, Mulberry, Stella 
McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยังมีร๎านอาหารและเครื่องดื่ม คาเฟ่ 
มากมายให๎ลองเลือกชิมอีกด๎วย 

ค่ํา เพื่อไมํรบกวนเวลาช๎อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารค่ํา ที่เอาท์เลท 
นําทํานเดินทางสูํท่ีพัก NH HOTEL INGOLSTADT หรือเทียบเทํา (4ดาว) 

DAY4 ปราสาทนอยชวานสไตน์-ชิมขาหมูเยอรมัน-เมืองฟุสเซํน    เช๎า,กลางวัน,เย็น 

เช๎า   รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (ม้ือ5)  
นําทํานขึ้นสูํ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยูํในเทือกเขาแอลป์ สร๎างในสมัยพระเจ๎าลุด
วิกที่ 2 แหํงบาวาเรีย ในชํวง ค  .ศ  . 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหํงหนึ่งของโลก ตัว
ปราสาทตั้งอยูํบนบนหินผาขนาดใหญํยักษ์ สูงกวํา 200 เมตร เหนือเกาะแกํงของแมํน้ําพอลลัท เข๎าชม
ปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญํสีขาว ตั้งอยูํกลางป่าเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลก
แปลง แตกตํางไปในแตํละฤดูกาลได๎ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได๎รับขนานนามวํา นอยชวานสไตน์ ก็เพียง
ภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกท่ี 2 ได๎เสด็จสวรรคตแล๎วในปี 1886 เที่ยวชมห๎องตํางๆ อาทิ ห๎องทรงงาน
, ห๎องบรรทม, ห๎องฮอลล์ที่ใช๎ในการแสดงโอเปรําและคอนเสิร์ต แม๎กระทั่งราชาการ์ตูนอยําง
วอล์ทดิสนีย์ยังได๎จําลองแบบปราสาทแหํงนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์
ของดิสนีย์แลนด์ 



 

 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน (ม้ือ6)  
บําย นําทํานเดินทางสูํ เมืองฟุสเซํน (FUSSEN) เมืองปลายทางสุดท๎ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูํที่แคว๎น

บาวาเรียทางตอนใต๎ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี
เกําแกํนับพันปีที่ได๎รับ ฉายาวํา Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสี
เหลืองที่โดํงดังคูํกันเป็นเวลาช๎านาน ล๎อมรอบไปด๎วยทะเลสาบน๎อยใหญํที่มีความงดงามทางด๎าน
ทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มีความนํารัก และมีสิ่งที่นําสังเกตอีกอยํางคือ ตัวตึกหรืออาคารบ๎านชํองของทั้ง
เมืองจะตกแตํงไปด๎วยสีสันที่สวยงาม 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือ7) 
นําทํานเดินทางสูํท่ีพัก BigBox Allgaeu Hotel Kempten หรือเทียบเทํา (4ดาว) 



 

DAY5 พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซํ-ETTAL ABBEY-มิวนิค                 เช๎า,กลางวัน,เย็น 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (ม้ือ8)   
นําทํานเดินทางสูํ เมืองการ์มิช–พาร์เทํนเคียร์เชํน (Garmisch-Partenkirchen) เป็นเมืองทางตอนใต๎
สุดของประเทศเพื่อพิชิต ยอดเขาซุกสปิตเซํ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมัน นําทําน

เดินทางสูํ  ทะเลสาบไอบ์เซ (EIBSEE) เพื่อนําทํานนั่งกระเช๎าลอยฟ้าขึ้นสูํ  ยอดเขาซุกสปิตเซํ 
(ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนีบนความสูง 2,964 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จาก 
บนยอดเขาทํานจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัวซึ่งประกอบไปด๎วยยอดเขากวํา400 ยอดในเขตแดน
ออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี เบื้องลํางจากยอดเขาลงไป 400 เมตร คือ ซุกสปิตซ์
ปลาต ซึ่งเป็นธารน้ําแข็งเพียงสายเดียวในเยอรมนี ในชํวงเวลาที่หิมะตกหนามีสภาพเหมาะสมสําหรับ
การเลํนสกีคือในชํวงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน ทํานจะได๎พบกับประสบการณ์ประทับใจมากมายที่นี่ 
อิสระให๎ทํานชมวิวแบบพาโนรามาที่งดงามจนลืมหายใจ และด๎วยทิวทัศน์อันงดงามมีเสนํห์เฉพาะตัว
ของเทือกเขาแอลป์ ทําให๎บริเวณนี้เป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยวที่สามารถมาเยือนได๎ตลอดทั้งปี  ให๎ทําน
ได๎เพลิดเพลินกับการเลํนหิมะและถํายภาพสวยๆ ไว๎เป็นที่ระลกึบนลานซุกสปิตเซํตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา ซุกสปิตเซํ  (ม้ือ9) 
บําย นําทํานเดินทางสูํ เมืองเอททัล (Ettal) นําทํานเข๎าชม สํานักสงฆ์แหํงเมืองเอททัล (Kloster Ettal) เป็น

วัดเบ็นเนดิคตินที่ใหญํที่สุดแหํงหนึ่งในบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในไฮไลต์ที่นักทํองเที่ยวไมํควร

พลาดชมเม่ือมีโอกาสมาเยือนดินแดนในแถบบาวาเรีย และยังเป็น 1 ในโลเคชั่นถํายทําละครเรื่อง ลิขิต

รัก ที่นําแสดงโดย ณเดช คูคิมิยะ และ ญาญํา อุรัสยา ในฉากของวังเจ๎าหญิงอลิซ แหํงรัฐฮรีซอส 



 

ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางสูํเมืองมิวนิค 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือ10) 

นําทํานเดินทางสูํท่ี NH HOTEL MUNICH MESSE หรือเทียบเทํา (4ดาว) 

 

DAY6 มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรสมาเรียนพลาตซ-์อิสระช๎อปปิ้ง       เช๎า   
 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (ม้ือ11)  
 นําทํานถํายรูปกับ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) พระราชวังบารอคแหํงนี้เดิม

เป็นที่ประทับฤดูร๎อนของพระเจ๎าลุดวิกท่ี 1 ได๎รับการกลําวขานถึงการตกแตํงภายในอันงดงาม และยังมี
สวนทีส่วยงาม ตัวสวนได๎รับการออกแบบอยํางสวยงามสไตล์ฝรั่งเศส   



 

ภายในพระราชวังมีห๎องท่ีควรเยี่ยมชมคือ Gallery of Beauties ของพระเจ๎าลุดวิกที่ 1 แสดงภาพวาด
สตรีสาวสวย 38 นางในวงสังคมมิวนิค รวมถึงภาพวาดนางโลลํา มอนเทซ นักเต๎นรําชาวไอริชผู๎มี
ความสัมพันธ์กับพระเจ๎าลุดวิกที่ 1 และเป็นสาเหตุให๎พระองค์ต๎องสละบัลลังก์ นอกจากนี้ยังเป็นที่
ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ในปี 1845 ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางสูํ เขตเมืองเกําของมิวนิค ชม
อาคารบ๎านเรือนที่เกําแกํสวยงามจากยุคสมัยอันรุํงเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณ จัตุรัสมา
เรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเกํา และเป็นที่ที่ดีที่สุดสําหรับการเริ่มชม
เมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาดแตํปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตํางๆ ซึ่งมี
สิ่งที่นําชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแมํมารีทองคําบนเสาสูง ศาลาวําการเมืองใหมํ 
(Neuse Rathaus) ที่มีจุดเดํนอยูํที่หอนาฬิกาที่เรียกวํา Glockenspiel มีระฆังและตุ๏กตาซึ่งจะออกมา
เต๎นระบํา ให๎ชมกันในเวลา 11 โมงเช๎าในหน๎าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน๎าร๎อน
และมี โบสถ์แมํพระท่ีงดงาม (Frauenkirche) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคูํเป็นสัญลักษณ์ 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 
จากนั้นนําทํานช๎อปปิ้งบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งมีร๎านค๎า ร๎านอาหาร 
ร๎านไอศกรีมมากมาย มีโต๏ะเก๎าอ้ีตั้งวางเรียงรายอยูํด๎านนอกสําหรับนักทํองเที่ยวได๎นั่งจิบเบียร์ หรือทาน
อาหารพร๎อมชมความสวยงามของท๎องที่นี้ไปด๎วยโดยเฉพาะวันที่ อากาศดี หรือแม๎แตํแดดจ๎าคน
เยอรมันก็มักนิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจํา อีกทั้งบริเวณยํานนี้ยังมีร๎านจําหนําย สินค๎าแบรนด์เนม
ชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไมํวําจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็น
ต๎น อิสระให๎ทํานช๎อปป้ิงตามอัธยาศัย  

17.00 นําทํานเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติมิวนิค เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกด๎านเอกสาร ออก

บัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง พร๎อมอํานวยความสะดวกด๎านการขอคืนภาษี 



 

21.45 ออกเดินทางสูํกรุงเทพ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบิน WY124 

(บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

DAY7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.05  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให๎ทํานพักผํอนและเดินช๎อปปิ้งใน

สนามบินที่มีร๎านค๎าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท๎องถิ่นในมัสกัตช๎ากวําประเทศไทย 3 ชม.) 

09.00 ออกเดินทางสู ํสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815 
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร๎อมความประทับใจไมํรู๎ลืม 

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

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมทัง้นี้คํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู๎เดินทางเป็นหลัก 

 

การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่ 

 
อัตราคําบริการน้ีรวม 

1. คําตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class)  
2. คําน้ําหนักสัมภาระทํานละ 1 ใบ หนักไมํเกิน 30  กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไมํเกิน 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่

สายการบินกําหนด 

3. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
4. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการพร๎อมพนักงานขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง 
5. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา  
6. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
8. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 
   คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,500,000 บาทคํารักษาพยาบาลใน

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
9. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 

 



 

อัตราคําบรกิารนี้ไมํรวม 

1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คํานํ้าหนักเกินจากทางสายการบิน

และมากกวํา 1ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , คํากระเป๋าเดินทางหรือของมี
คําที่สูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 

3. คําธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม 
หมายเหตุ โรงแรมสํวนใหญํในประเทศยุโรปจะไมํมีพนักงานยกกระเป๋าคอยอํานวยความสะดวกให๎แกํทํานซึ่งทําน

จะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของทํานด๎วยตัวทํานเอง  

5. คําธรรมเนียมวีซําไมํได๎รวมอยูํในคําทัวร์ และลูกค๎าจํายคําวีซําเองโดยตรงกับตัวแทนของแตํ
ละสถานฑูต 

 คําธรรมเนียมวีซําเยอรมันทํานละไมํเกิน 4,000 บาท เด็กอายุไมํเกิน 12 ปี ทํานละไมํเกิน 2,500 
บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ยื่น 

**ชําระ ณ วันยื่นวีซําเทํานั้น ไมํจํายรวมในคําทัวร์*** 

 

** กรณีทีลู่กคา๎ไมํสะดวกยืน่วีซําในวันที่บริษัทได๎ทําควิจองไว๎แลว๎นั้น ลูกค๎าอาจจะมีคําใช๎จํายเพ่ิมเติมเป็นคิวพรี
เมียม(นอกเวลาทาํการ) อกีทํานละ 2,200 บาท** 

6. คําทิปพนักงานขับรถ คําทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และคําทิปไกด์ท๎องถิ่น  
60 ยูโร ตอํ ลกูค๎า 1 ทาํน 

ข๎อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได๎สํารองที่น่ังพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท 
แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎วแตํทํานไมํสามารถออกเดินทางได๎ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําใช๎จําย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund คําธรรมเนียมสํวนที่เหลือจากทางสายการบินใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือน
เป็นอยํางน๎อย 

3. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๏ป ทําให๎มีเงื่อนไขหลายอยํางจากสายการบิน การออกบัตรที่น่ังไมํ
สามารถล็อคที่น่ังได๎  ซึ่งโดยปกติแล๎วตั๋วกรุ๏ปจะได๎ที่น่ังในโซนเดียวกันหรือใกล๎เคียงกัน และจะออกเลขที่น่ัง
เรียงลําดับตามอักษรตัวแรกของนามสกุลไลํลําดับไปตามแถวที่น่ังบนเครื่อง หลังจากสถานการณ์ Covid-19 



 

ที่ผํานมา ทําให๎สายการบินมีการปรบัเปลีย่นนโยบายการจําหนํายตั๋วเครื่องบิน โดยมีการขายที่น่ังสําหรับลูกค๎า
ที่ต๎องการน่ังติดกัน หรือที่น่ังพิเศษอื่นๆ ทั้งน้ี ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการให๎ดีที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ และลูกค๎า
อาจจะไมํสามารถสะสมไมล์ หรือใช๎สิทธิ์พิเศษอื่นๆได๎ในกรณีที่ทํานเป็นสมาชิกของสายการบินน้ันๆ 

เงื่อนไขการให๎บริการ 

1. ชําระเงินมัดจํา ทํานละ 35,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจํา
แล๎วเทํานั้น  

2. ชําระยอดสํวนที่เหลือ กํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทาง

บริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

3. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซํา
ภายใน 5 วันนับจากวันจอง  หากทํานไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตให๎ทางบริษัทตามกําหนดเวลา ทําให๎
ทางบริษัทไมํสามารถจองคิววีซําให๎ทํานได๎ทันกําหนดที่วีซําจะต๎องออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินคํามัดจําทัวร์ และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  

4. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซําได๎ทันที  
5. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ 

กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํ
รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 

6. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมํสะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎อง
ให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์ จึงมี
ความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข๎อมูลเบื้องต๎นในการยื่นวีซํา 

1. การพิจารณาออกวีซําให๎ผํานหรือไมํให๎ผํานเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเทําน้ัน บริษัทฯ เป็นเพียงแคํ
ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซํา การพิจารณาอนุมัติวีซําจะอยูํในดุลพินิจของทางสถาน
ฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทํานท่ีมีเอกสารพร๎อมสมบูรณ์ข๎อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปทํองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทํานั้น 

2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎ง
ให๎ทางบริษัทฯ ทราบ ลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการ
พิจารณาวีซําที่คํอนข๎างนานและอาจไมํสามารถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎ 



 

3. สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศ
ที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 
6 เดือน ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํม
เกํา ให๎กับทางบริษัทด๎วย เน่ืองจาก ประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคํารอ๎ง
ขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวําง สําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 

5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือ
เดินทางน้ันๆ และ พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 
 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกํอนการเดินทาง เก็บคําใช๎จํายตามจริงที่เกิดขึ้น 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทางเก็บคําใช๎จําย ทํานละ 15,000 บาท  
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 25,000 บาท  
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด  
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (25 ทํานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งน้ี ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ 
คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํา
มาแล๎วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋ว
เครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล๎ว) คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตาม
จํานวน คํามัดจําโรงแรม หรือคําโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯได๎ชําระคําโรงแรมเต็มจํานวน) 

 8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 
 9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดก็  

ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

ใดก็  ตามทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

 



 

 ในวันยื่นวีซําหนังสือเดินทางต๎องนําสํงเขา๎สถานทูต และระหวํางรอผลอนุมัติวซีํา  
ไมํสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ๎

 
ขอวีซําเชงเก๎น (เยอรมัน) ยื่นวีซําเดี่ยวแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซําเยอรมัน VFS Global 

ใช๎เวลาอนุมัติวีซาํนับจากวนัยื่นประมาณ 15-30 วันทําการขึ้นอยูกํับดลุพินิจทางสถานทตู 
 

เอกสารเบื้องต๎นที่ใช๎ในการยื่นวีซํา 

 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง,และเลํมเกาํแนบไปดว๎ย) ที่เหลืออายุใช๎งานไมํต่าํกวํา 6 เดือน และมีหน๎าหนังสือ
เดินทางวาํงอยาํงน๎อย 3 หน๎า  
 รูปถํายสฉีากหลังเป็นสีขาวเทํานั้น ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จํานวน 2 รูป (ต๎องถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน) หน๎า
ตรงไมสํวมแวํนตาไมํยิ้ม เหน็ฟัน  
 สําเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนบ๎าน อยาํงละ 1 ชุด / สําเนาสตูิบัตร 1 ชดุ (กรณอีายตุ่ํา กวาํ 20 
ปี ) 
 สําเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยํา / สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีหมา๎ย) / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-
สกลุ อยํางละ1 ชดุ (ถ๎าม)ี 
 หลักฐานการได๎รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (ในหมอพร๎อมต๎องมีภาษาอังกฤษควบคํูด๎วย) 
 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย๎อนหลัง 6 
เดือน โดยต๎องมีเลขที่บัญชรีะบุอยูํทุกหน๎า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แตํในกรณี
ที่ยอดเงินในบัญชีชื่อออมทรัพย์ ไมํถึง 6 หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจําเพ่ิมเติมใน
การยื่นได)๎ ( สถานทูตไมํรบับัญชีกระแสรายวัน) 
***ในกรณเีป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองคาํใชจ๎ํายให๎กันได)๎ *** 
กรณเีด็กอายตุ่ํา กวํา 20 ปบีริบูรณ์ หากเดก็ไมํได๎เดินทางกับ บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดามารดา
ไมํไดเ๎ดินทางทั้งสองคนต๎องมีจดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตาํง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ง
จดหมายต๎องออกโดยที่วาํ การอําเภอโดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตวัจริง) 
 หลักฐานแสดงสถานการณท์ํางาน 1 ชดุ 

*** กรณีค๎าขาย : หลักฐานทางการคา๎เชํน สาํเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิย์หรือใบทะเบียนการค๎าทีม่ี
ชื่อผู๎เดินทาง หรือ 

สําเนาใบเสยีภาษีร๎านค๎า (ภพ.20)อายยุ๎อนหลังไมเํกนิ 3 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผูถ๎อืหุ๎น : หนังสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบตุําแหนํง เงินเดอืน 

และวันเริ่มงานพร๎อมสลิปเงินเดือน ย๎อนหลัง 3 เดือน อายุย๎อนหลังไมํเกิน 1 เดอืน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 



 

 

*** กรณีข๎าราชการ: หนังสือรับรองจากต๎นสังกัด(ตวัจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนํง เงินเดือนและวนั
เริ่มงาน พร๎อมสลิปเงินเดือนย๎อนหลัง 3 เดือน อายุ ยอ๎นหลังไมํเกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
       *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศกึษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ศึกษาอยูํอาย ุย๎อนหลังไมํเกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
 

*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณก์รุณาเตรยีมเอกสารตวัจริงทั้งหมด  
ไปในวันนัดสัมภาษณ์ดว๎ย*** 

 
***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอยํางอื่นเพ่ิมเติมตามดุลยพินิจของสถานทูต อยํางกะทันหัน จึงขอความกรุณา

เตรียมเอกสารเพ่ิมให๎ครบถว๎น ตามที่สถานทตูขอ  
เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติออกวีซาํของสถานทูต *** 

 

****สําคัญควรอําน**** 
 

 การพิจารณาออกวีซําให๎ผํานหรือไมํให๎ผํานเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเทําน้ัน บริษัทฯ เป็นเพียงแคํ
ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซํา การพิจารณาอนุมัติวีซําจะอยูํในดุลพินิจของทางสถาน
ฑูต ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทํานท่ีมีเอกสารพร๎อมสมบูรณ์ข๎อมูลชัดเจน และมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปทํองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทํานั้น 
 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลุํมเชงเก๎นเป็นการ

ถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา ทางสถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎วและหาก

ต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียมใหมํทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์

ตามนัดหมายและโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสาร

ดังกลําวเชํนกัน 

 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว๎ีซําแล๎ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิก

วีซําของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทํานท่ีมีเอกสารพร๎อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทํองเที่ยวยัง

ประเทศที่ระบุเทํานั้น การปฏิเสธวีซําอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซําปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์



 

ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงและคืน

ให๎ทํานหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30วัน  

 เงินคําธรรมเนียมในการยื่นวีซํา ทางสถานทูตเป็นผู๎เรียกเก็บ ถึงแม๎วําทํานจะถูกปฏิเสธวีซําทางสถานฑูต

ก็ไมํได๎คืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากทํานต๎องการยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม

ใหมํด๎วยตนเองทุกครั้ง 

 กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัด
จํามาแล๎วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจํา
ตั๋วเครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก ตั๋วเครื่องบินแล๎ว) คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออกเดินทางไมํ
ครบตามจํานวน คํามัดจําโรงแรม หรือคําโรงแรม (กรณีทางบริษัทฯได๎ชําระคําโรงแรมเต็มจํานวน) 
 

กรุณาอํานเงื่อนไข กํอนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ทํานได๎ทําการจองและชําระเงินแล๎ว 

ทางบริษัทฯจะถือวําทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําวในทุกกรณี 


