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บริษทั ชยัทวัร ์จ ำกัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

 
สมัผสัมนต์เสน่หแ์คว้นบาวาเรีย ต่ืนตากบัความงามของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมบาวาเรียน 

ชมความงดงามของ พระราชวงัเรสซิเดนซ์ สนุกสนานแทรกความรูภ้ายใน เหมืองเกลือ ล่องทะเลสาบน ้าใสสมีรกต
ที ่ทะเลสาบโคนิค ชมความวจิติรของจติรกรรมฝาผนังที ่เมืองโอเบออมัเมอรเ์กา  

ยอดเขา ซุกสปิตเซ่ เดนิชมเมอืงบนเกาะสไตลบ์าวาเรยีนที่ เมืองลินเดา  
ผ่อนคลายในเมอืงแห่งสปาระดบัโลกที่ เมืองบาเดน บาเดน  

ท่องเมอืงผลติองุน่ไวน์ที ่รเูดส อมั ไรน์ และ อสัมานน์เฮาเซน  

ชมสถาปตัยกรรมปราสาทยุคกลางดุจเทพนิยายที ่ปราสาทเอลท์  
ทึง่กบัความสามารถของคตีกวเีอกระดบัโลกที่ บ้านบโีทเฟ่น  

ชอ้ปป้ิงย่านเมอืงเก่าและถ่ายรปูบนถนนสายซากุระที่ เมืองบอนน์ 

          ใบอนุญาตฯเลขที่ 11/461  
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22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) ประตู 2  

เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ  

01.)   
 
00.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 924 (10.30 ชม. / Dinner,Breakfast ) 
07.05 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองมิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย  
อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเยอรมนีและทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ริมฝ่ังแม่น ้าอิซาร์ ซึ่งเป็นสาขาหน่ึงของแม่น ้าดานูบ 
และจัดเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจาก กรุงเบอร์ลิน (Berlin) และฮัมบวร์ก (Humburg) 
น้าท่านเข้าชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ (Residenz-Muenchen) พระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมิวนิค ซึ่งเคยเป็นที่ประทับ 
และศูนย์กลางอ้านาจของกษัตริย์บาวาเรียนมานาน ปัจจุบันห้องมีจ้านวน 130 ห้อง ภายในพระราชวังเป็นสถานท่ีจัดแสดงสมบัติ 
ล ้าค่ามากมายทั งเฟอร์นิเจอร์ ภาพเขียน เครื่องเคลือบ และเครื่องเงิน  

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 

น้าชม จตุรัสมาเรียนพลาซ (Marienplatz)  ตั งชื่อตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาสูงตระหง่านกลางจัตุรัส สร้างขึ นเมื่อปีค.ศ. 
1638 เพื่อแสดงความขอบคุณพระแมม่ารีท่ีช่วยคุ้มครองเมืองมวินิค รอดพ้นจากการถูกโจมตี โดยองค์พระแม่มารีอุ้มพระบุตรสร้าง
ด้วยทองค้าอยู่บนสุดของยอดเสา ที่ฐานแต่ละด้านมีรูปปั้นเด็กถืออาวุธ ส้าหรับต่อสู้กับเหล่าสัตว์ร้าย ศัตรู และภัยอันตรายต่างๆ  
นอกจากนี  ยังเป็นที่ตั งของอาคารส้าคัญต่างๆ อาทิ  ศาลาว่าการสไตล์นีโอโกธิค มีหอระฆังปลายยอดแหลมสูง 85 เมตร และหอ
นาฬิกาประจ้าเมือง ท่ียังคงเดินเที่ยงตรงด้วยกลไกแบบโบราณ ซึ่งตุ๊กตากลจะออกมาเต้นระบ้าในเวลา 11.00 12.00 และระหว่าง 
มีนาคม ถึงตุลาคม เพิ่มรอบการแสดง 17.00 น.  ถ่ายรูปกับวิหาร Frauenkirche สร้างระหว่าง ปี ค.ศ.1468 – 1488    เป็น
สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองมิวนิค ด้วยสไตล์โกธิคที่สมบูรณ์แบบ  
จากนั นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื อสินค้านานาชนิด   
เดินทางต่อสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน เมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางตอนใต้สุดของเยอรมนีเกือบติดชายแดน เป็นเมืองที่มีความส้าคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ตั งแต่ปี 1102 และยังเป็นสุดยอดเมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยว The 
Alpine Road มีทิวทัศน์ท่ีงดงามตระการตา จนสะกดทุกสายตาเมื่อเดินทางมาถึงเมืองที่งดงามแห่งนี   

อาหารค่า้ทีโ่รงแรม 
 

ที่พัก  KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN  หรือเทียบเทา่  (พัก 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.)  วันแรกของกำรเดนิทำง     กรุงเทพฯ  
     

02.)  วันที่สองของกำรเดินทำง   กรุงเทพฯ – มิวนิค – เบิร์ชเทสกำรเ์ดน 
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อาหารเช้าทีโ่รงแรม  

น ำทำ่นพบกบัควำมตื่นตำตื่นใจใน เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)  เหมืองแหง่นีถ้กูสร้ำงขึน้ตัง้แต่
ค.ศ. 1517  พำทำ่นนัง่รถรำงลงไปในเหมืองระยะทำงกวำ่ 650 เมตร เรียนรู้ขัน้ตอนกำรขดุหำเกลือ ซึ่งในอดีตถือว่ำเป็นทรัพยำกร
ดินที่มีคำ่ดจุทอง   สนกุสนำนกบักำรเปลีย่นระดบัชัน้ภำยในเหมือง ด้วยรำงสไลด์แบบชำวเหมือง ที่มีควำมยำวกวำ่ 40 เมตร 

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 

น้าท่านสู่ ทะเลสาบโคนิก Konigsee (Schoenau am Koenigssee) ทะเลสาบเล็กๆ ท่ีซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ 
ให้ท่านได้ ล่องเรือ ชมธรรมชาติอันงดงามน ้าใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี ก้าเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขาตั งแต่
ยุคน ้าแข็ง ก่อให้เกิดทะเลสาบท่ีงดงาม  ยังมีโบสถ์เซนต์บาโธโลมา (St. Bartoloma Church) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมใน
หมู่นักถ่ายภาพ จึงไม่น่าแปลกใจนัก ที่นักท่องเที่ยวจะพบเห็นโบสถ์แห่งนี ปรากฏอยู่บนภาพถ่าย และภาพเขียนอยู่บ่อยครั ง 

อำหำรค ำ่ทีภ่ตัตำคำร 
 

 
 
 
อำหำรเช้ำที่โรงแรม 

เดินทำงสู ่เมืองโอเบออัมเมอร์เกา (Oberammergau) เป็นเมืองมีช่ือเสยีงในเร่ือง กำรแสดง Passion Play (การตรึงกางเขนพระ
เยซู)  นับตั งแต่ปี ค.ศ.1634 เป็นต้นมา การแสดงนี ได้ถือก้าเนิดขึ นท่ีหมู่บ้านแห่งนี  ซึ่งจัดขึ น ทกุๆ10 ปี แตไ่ฮไลท์ของที่นี่คือ  
ศิลปะกำรเพ้นท์ก ำแพงบ้ำน ซึง่เรียกวำ่  Luftlmalerei และ งำนไม้แกะสลกั ซึง่ทำ่นสำมำรถเดนิชมได้อยำ่งเพลดิเพลนิ ภำพวำดที่มี
มิติ แสงเงำและมกัจะมีเร่ืองรำวอยูใ่นภำพอีกด้วย  

อำหำรกลำงวนัท่ีภตัตำคำร 

น ำท่ำนนัง่รถไฟสูย่อดเขำ ซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ภเูขำที่สงูที่สดุในประเทศเยอรมนี ตื่นตำกบั ความงดงามแบบพาโนรามา
ของเทือกเขาแอลป์ และเปลีย่นบรรยำกำศด้วยกำรนัง่กระเช้ำลอยฟ้ำจำกยอดเขำกลบัลงสูพ่ืน้รำบ 

03.)  วันที่สำมของกำรเดินทำง  เบิร์ชเทสกำรเ์ดน  – เหมอืงเกลือ – ทะเลสำบโคนิก 
    

04.)  วันที่สีข่องกำรเดนิทำง เบิร์ชเทสกำรเ์ดน  – โอเบออมัเมอร์เกำ – ยอดเขำซุกสปติเซ ่
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อำหำรค ำ่ที่ภตัตำคำร 
ที่พัก   EDELWEISS LODGE AND RESORT  หรือเทียบเท่า 

 
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

เดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน ตั งอยู่บนเกาะในทะเลสาบคอนสแตนซ์ และมีแนวเทือกเขาแอลป์   
เป็นฉากหลัง ตั งอยู่ในเขตชายแดนระหว่างสามประเทศ คือออสเตรีย เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็น
อันดับต้นๆ ของเยอรมนี และได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวให้เป็น "แชงกรีล่า" แห่งเยอรมนีอีกด้วย  

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 

น ำท่ำนเดินทำงสู ่เขตป่ำด ำ (Black Forest)  เมืองทิทิเซ่ (Titisee-Neustadt) เนื่องจำกพืน้ที่บริเวณนีเ้ป็นป่ำที่อยู่สงูกว่ำที่อื่นๆ 
ต้นไม้สว่นใหญ่เป็นต้นสน ขึน้อยูอ่ยำ่งหนำแนน่ จนแสงแดดไมส่ำมำรถสอ่งทะลเุข้ำไปข้ำงในป่ำได้อยำ่งทัว่ถึง ท ำให้เมื่อมองจำกที่
ไกลๆ จะเห็นป่ำเป็นแนวทบึทะมนึ จึงเป็นท่ีมำของช่ือเรียก Black Forest หรือ ป่ำด ำ    

อาหารค่า้ที่โรงแรม 
 
ที่พัก  HOFGUT  STERNEN หรือเทียบเทา่ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

05.)  วันที่ห้ำของกำรเดินทำง       ลินเดำ – ป่ำด ำ – ทิทิเซ ่    
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อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

น้าท่านสู่ ทะเลสาบทิทิเซ่ (Titisee Lake) นักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ พร้อมกับได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  
จากนั นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื อสินค้านานาชนิด ไฮไลท์ของเมืองนี  นอกจากเป็นเมืองต้นก้าเนิดของเค้กแบล็กฟอ
เรสต์รสเลิศแล้ว  ยังเป็นแหล่งผลิต นาฬิกากุ๊กกู ที่ดีที่สุดในโลก นาฬิกากุ๊กกูที่เมืองทิทิเซ่ ถ้าเป็นของแท้จะท้าจากไม้สนแกะสลัก
ถ่วงด้วยตุ้มน ้าหนัก มีฟังก์ชันการท้างานทั งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกร้อง กล่องดนตรี ตุ๊กตาเต้นร้า และคนเล่ือยไม้ เป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงวิถีชีวิตดั งเดิมของชาวทิทิเซ่ 

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  

น ำทำ่นสูเ่มือง บาเดน บาเดน (Baden Baden) เมืองที่มีช่ือเสยีงด้ำนกำรท ำสปำ อนัดบัต้นๆของโลก ที่ผู้คนตำ่งเดินทำงมำ  อำบ
น ำ้แร่ ที่มีควำมเช่ือกนัว่ำสำมำรถขจัดโรคภยัไข้เจ็บได้ พำท่ำนชมโบรำณสถำน โรงอาบน า้โรมัน ที่ยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั 
จำกนัน้พำทกุทำ่นผอ่นคลำยกบักำรท ำสปำ ณ Caracalla Spa & Sauna Area สปำครบวงจรบนเนือ้ที่กวำ่ 4,000 ตำรำงเมตร  
ที่บริเวณเชิงของเนินเขำ  Florentine ในเมืองบำเดน บำเดน น ำ้แร่จำกน ำ้พ ุ12 แหง่ที่อยูบ่ริเวณข้ำงใต้เนินเขำ ก ำลงัผดุพรำยฟอง
อยูใ่นสระน ำ้ ซำวนำ่ และถ ำ้ขนำดเลก็ เพื่อช่วยปลกุกระตุ้นควำมสดช่ืนและมอบควำมผอ่นคลำยให้แก่ร่ำงกำย 

อาหารค่า้ทีภั่ตตาคาร 
 
ที่พัก  RADISSON BLU BADISCHER HOF HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

น้าท่านสู่เมือง รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ (Rudesheim am Rhein) เมืองนี เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองผลิตไวน์ที่ส้าคัญแห่งหนึ่ง                           
ริมแม่น ้าไรน์ ที่อยู่ในพื นที่เขต Rheingau ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกองุ่นพันธุ์ดีของเยอรมนี โดยเฉพาะองุ่นพันธุ์ Reisling                    
ส้าหรับผลิตไวน์ขาว ที่โดดเด่นเรื่องกล่ินหอม น้าท่านขึ น กระเช้าลอยฟ้า (Cable car) ขึ นสู่ยอดเขาเหนือเมือง ชม อนุสาวรีย์            

นีเดอร์วาล์ด (Niederwald Monument) อนุสาวรีย์ขนาดมหึมาที่สูงถึง 38 เมตร ถูกสร้างขึ นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ร้าลึกถึงการ

06.)  วันที่หกของกำรเดินทำง       ทิทิเซ่ – บำเดน บำเดน    

07.)  วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง      รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ – บอนน ์  

    



 
เยอรมนี     6 

 
รวมอาณาจักรเยอรมันหลังสงครามฟรังโก-ปรัสเซีย (ฝรั่งเศส-ปรัสเซีย) ในปีค.ศ. 1870-1871 ด้านบนอนุสาวรีย์ประดับรูปปั้น
เทพธิดาแห่งเยอรมนี “Germania” สูง 13 เมตร จากนั นน้าท่านนั่ง เก้าอี้ลอยฟ้า (Chair lift) จากยอดเขาลงสู่หมู่บ้าน อัสมานน์

เฮาเซน (Assmannshausen) ที่มีบรรยากาศความน่ารัก เต็มไปด้วยบ้านไม้สไตล์เยอรมันที่เรียกว่า Half – Timbered เมืองนี     
ยังขึ นชื่อเรื่องไวน์แดง ท่ีผลิตจากองุ่นด้าพันธุ์ Pinot Noir ที่ว่ากันว่า เป็นไวน์แดงที่ดีที่สุดในเยอรมน ี

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร พร้อมให้ท่านได้ชิมไวน์เลิศรส 

เดินทางสู่ เมืองบอนน์ (Bonn) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับท่ี 19 ของประเทศเยอรมนี ตั งอยู่ห่างออกไปประมาณ 25 กิโลเมตร ทางใต้ 
ของเมืองโคโลญจน ์(Cologne)  ครั งหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอดีตประเทศเยอรมนีตะวันตก  และยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของ
เยอรมนี  โดยสร้างขึ นเพื่อเป็นป้อมปราการของโรมัน  และเป็นหน่ึงในเมืองที่ถูกโจมตีอย่างหนัก ระหว่างช่วงสงครามโลกทั ง 2 ครั ง                 

อาหารค่้าทีภั่ตตาคาร 
 

ที่พัก  HILTON BONN  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

น้าท่านสู่ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) ปราสาทยุคกลางที่สวยและแสนจะโรแมนติกดุจเทพนิยายแห่งนี   ตั งอยู่บนเนินเขาสูง
ประมาณ 70 เมตร ใจกลางป่าอันร่มรื่น  เหนือแม่น ้าโมเซล (Moselle River) ตัวปราสาทนั นมียอดแหลมและประดับด้วยงานไม้
แบบทิวดอร์  ชมภายในที่ได้รับการตกแต่งแบบดั งเดิม รวมถึงชุดสะสมโบราณวัตถุอันน่าประทับใจ เช่น ภาพเขียน ข้าวของ
เครื่องใช้ประดับทอเป็นต้น  และพลาดไม่ได้ที่จะมีภาพเก๋ๆกับปราสาทแห่งนี  เพราะนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมาเยือน  
 
 
 
 
 

08.)  วันที่แปดของกำรเดินทำง       บอนน์ – ปรำสำทเอลส์   
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อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

น้าท่านชม บ้านบีโทเฟ่น (Beethoven House) บ้านหมายเลข 20 บนถนน  Bonngrasse  ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ลุดวิก ฟาน บี
โทเฟน หน่ึงในคีตกวีเอกของโลก ซึ่งท่านได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี ไม่กี่ปีในช่วงวัยเด็ก ภายในบ้านจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราว
ชีวิตของคีตกวีชื่อก้องโลกผู้นี  ท่านจะได้ฟังบทเพลงเพราะๆที่ท่านประพันธ์ และทดลองฟังคลิปเสียงจ้าลองสภาพการได้ยินของ
ท่านในช่วงอายุต่างๆ และทึ่งในความสามารถในการประพันธ์ซิมโฟนีหมายเลข 9 ในขณะที่ท่านหูใกล้หนวกในช่วงบั นปลายชีวิต  
จากนั นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื อสินค้านานาชนิดในเขตเมืองเก่าบริเวณถนน Altstadt  บริเวณริมถนนทั งสองข้าง มี
การปลูกต้น ซากุระญี่ปุ่น (Japanese Cherry Blossom) ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน ดอกจะเบ่งบานสะพรั่งจนเป็นซุ้มโค้งสีชมพูสุด
ตระการตา 
 
อาหารค่า้ทีภั่ตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

เดินทางสู่เมือง วีสบาเดิน (Wiesbaden)  เมืองหลวงของรัฐเฮสส์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี  เป็นเมืองแห่งสปา
อีกแห่งหนึ่งที่น่าไปเยือน ในเมืองรีสอร์ทที่ทันสมัยให้บริการด้านสปามาตั งแต่ยุคโรมัน ด้วยต้าแหน่งที่ตั งในท้าเลที่สวยงามริมแม่น ้า
ไรน์ ท้าให้ที่แห่งนี เหมาะส้าหรับการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ในการเสด็จประพาสยุโรปครั งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเมืองนี เพื่อทอดพระเนตรสปาบ้าบัดและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของ
ชาวเมืองอีกด้วย 
 อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
น้าท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต 
20.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 923 (10.30 ชม.) 
 
 
 

09.)  วันที่เก้ำของกำรเดินทำง      บอนน์ - วีสบำเดน – แฟรงเฟิร์ต  
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12.30น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
- กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 

หมายเหต ุ    ก้าหนดการนี อาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำร   

 ท่านละ (พักห้องคู)่         167,800.-  บาท  

 พักเดี่ยวเพิม่     28,000.-   บาท 

หมายเหตุ:   - ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากคณะมีผูร้่วมการเดินทางไมถ่ึง 15 ท่าน  
 กรณีมีตัว๋เอง หกัท่านละ 40,000 บาท   
 ราคาตั๋วชั นธุรกิจ (กรุณาสอบถาม) 

อตัรำนีร้วม 

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั นทัศนาจร โดยสายการบินไทย Thai Airways  
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า 
3. อาหารจดัเลี ยงตามรายการ ค่าพาหนะน้าเทีย่วตามรายการ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ   

4. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ น (น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)  
5. ทุนประกันอุบัติเหตุทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท 

- ผู้เอาประกันภัยอายตุ่้ากว่า15 ปีหรือ อายุ 75-85 ปี ความคุม้ครอง 50%  
       - ผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 85 ปี ไม่คุ้มครอง 

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 EURO ต่อวัน ต่อท่าน 

7. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง   
 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. ค่าหนังสือเดินทาง  

2. ค่าแปลเอกสารตามที่ทางสถานทูตขอเพื่อประกอบการยื่นวีซา่ 

3. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่างๆ อาท ิค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มพเิศษ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี  ฯลฯ 
 

ระเบยีบกำรส ำรองกำรเดนิทำง 

1. ส ำรองที่นัง่ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 45 วนั พร้อมยื่นหลกัฐำนประกอบกำรยื่นขอวีซำ่ และ เงินมดัจ ำทำ่นละ 50,000 บำท 
สว่นท่ีเหลอื กรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 15 วนั 

2. กรณีท่ีไมส่ำมำรถเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใช้จำ่ย ท่ีเกิดขึน้จริง 
 

10.)  วันที่สิบของกำรเดนิทำง        กรุงเทพฯ  

   



 
เยอรมนี     9 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซำ่เยอรมน ี 
1. หนังสือเดินทางมีอายใุชง้านเหลือไม่ต่้ากว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) มีหน้ากระดาษเหลืออยา่งน้อย  2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบัน สี  ขนาด  3.5 x 4.5 นิ ว จา้นวน 2  รูป ไม่สวมแวน่ตา ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั น ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร ์

3. หลักฐานการเงิน ส้าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง  6 เดือน ปรับยอดปัจจุบัน และ สมุดบัญชีเงินฝาก (ตัวจริง) 
น้าไปวันยื่นท่ีสถานฑูตเยอรมนี 

4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน ส้าเนาบัตรประชาชน และส้าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) , ส้าเนาใบเปล่ียนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)  

5. หลักฐานการท้างาน  (อย่างหน่ึงอย่างใด)  
     -   กรณีเจา้ของกิจการ  ส้าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 
     พร้อมจดหมายรับรองการท้างาน (ภาษาอังกฤษ) 
     -   กรณีลูกจ้าง  จดหมายรับรองการท้างาน (ภาษาอังกฤษ)    
     -   กรณีนักเรียน-นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 

กรณีเด็ก (อายุต่้ากว่า 20 ปี) เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา ต้องให้บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางท้าหนังสือยินยอมให้
เดินทางจากทางอ้าเภอ พร้อมส้าเนาสูติบัตร 

 
 

 

ติดตอ่  :    นทั  /  ซัง  /  อร      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121 , 123 ,  125                 

               Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสำร. 0 2211 0119   
   

จันทร์ – ศุกร์  เวลำ  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

www.chaitour.co.th 
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