
 
 

น ำท่ำนเยือนดินแดนโรแมนติคกับเส้นทำงประเทศเยอรมัน เท่ียว
ชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงำม ชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ข้ึน
สัมผัสควำมงำมบนยอดเขำท่ีสุงท่ีสุดในเยอรมัน น่ังกระเช้ำสู่ยอด
เขำซุกสปิตเซ่ ชมวัตกรรมแห่งยำนยนต์อันหรูรำ พิพิธภัณฑ์
พอร์ช เยือนดินแดนแห่งปรำสำท ไฮเดลเบิร์ก ชมสนำมฟุตบอล
สุดยอดทีมแห่ง ยุ โรป ช้อปปิ้ ง ย่ ำนดังมิว นิค  คัดสรรเมนู
หลำกหลำยท่ีได้มำตรำฐำน ท่ีพักท่ีแสนสะดวกสบำย พร้อม
บริกำรท่ีประทับใจ 
 
                          อิมเมจ ฮอลิเดย์   แล้วคุณ...จะรักเรำ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง : 2562        

26 MAY – 5 JUN / 20-30 JUN / 12-22 JUL 
26 JUL – 5 AUG / 10-20 AUG 
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วันแรกของกำรเดินทำง   (1)  

สนำมบนิสุวรรณภมู ิ 

21.00 น.  คณะพร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิชั้น4 แถว C เคำน์เตอร์สำยกำรบิน
ไทย(ประตูหมำยเลข 2) โดยมเีจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2)  

แฟรง้เฟิรต์ – เมืองไบรอยท์ – นูเรมเบิรก์  - ชมเมืองนูเรมเบิรก์   

23.45 น.   ออกเดินทำงสู่แฟรง้เฟิรต์ ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย์
เทีย่วบินที ่TG920    

06.25 น.  คณะเดินทำงถึงสนำมบินแฟรง้เฟิรต์  ประเทศเยอรมนี (ใช้ระยะเวลำกำร
เดินทำง 11 ชั่วโมง 25 นำท)ี หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไบรอยท์ เมืองแห่งเสียงเพลง บนแคว้นบำวำเรีย เป็นเมืองท่ี
ดึงดูดผู้ท่ีชื่นชอบกำรเสพย์งำนศิลปะและโอเปร่ำ สภำพบ้ำนเมืองท่ียังคงควำมงดงำมและ
คลำสสิคตำมแบบฉบับในยุคกลำง และ 1 ในควำมงดงำมแห่งไบรอยท์นั้น คงหนีไม่พ้น 
MARGRAVIAL OPERA HOUSE สร้ำงขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ. 1744 - 1748 เป็นโรงละครสมัย
ศตวรรษท่ี 18 โรงละครยุคบำโรคท่ีสวยงำมท่ีสุดในยุโรป จนท ำให้ได้รับเลือกเป็นมรดกโลก 
เดินทำงสู่เมืองไบรอยท์ เมืองเล็กๆ นักประพันธ์อุปรำกรชื่อก้องโลก ท้ัง ริชำร์ด วำกเนอร์ และ 
นักเปียโนรูปหล่ออย่ำง ฟรำนซ์ ลิสต์ เลือกใช้บั้นปลำยชีวิตท่ีนี่ และสร้ำงควำมคลำสสิคจำก
เสยีงดนตรีให้คงอยู่จวบปจัจุบนั 

กลำงวัน     บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรสุดน่ำรกัของเมืองไบรอยท์ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ นูเรมเบิร์ก เมืองแห่งเทพนิยำยของเยอรมัน ท่ำนสำมำรถพบเห็น
ปรำสำทแสนสวยอยู่บนเนินเขำได้ท่ัวไปในเขตแคว้นนี้ น ำท่ำนเข้ำชม ปรำสำทนูเรมเบริ์ก หรือ 
KAISERBURG CASTLE ปรำสำทในเทพนิยำยต้ังอยู่บนยอดเขำสูง ท่ำมกลำงหมู่ป่ำสนท่ีรำย
ล้อมปอ้งกันภัยให้แก่ผู้อยู่อำศัย จำกนั้น น ำท่ำนชมเมืองโดยรอบ เริ่มจำก บรเิวณตัวเมืองเก่ำ 
ท่ีถนนทำงเดินจะปูหินแบบยุคกลำงท่ีมีสถำปัตยกรรมแบบคลำสสิค บ้ำนเรือนแบบทิวดอร์ดู
สวยงำมรับกับโบสถ์สไตล์โกธิคท่ีดูอลังกำร โบสถ์ประจ ำเมืองท่ีอยู่มำต้ังแต่ศตวรรษท่ี 14 และ
ยังมโีบสถ์เนต์ลอเรนซ ์ท่ีมนี้ำพุสวยที่ชื่อ SCHONER BRUNNEN  

ค่ำ บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ให้ทุกท่ำนได้ล้ิมลองควำมอร่อยของ 
ไส้กรอกเยอรมัน ที่มีประวัติศำสตร์อันยำวนำน มำกว่ำ 600 ปี ไส้กรอกย่ำงกับถ่ำนไม้บีช 
เสิรฟ์พรอ้มกะหล่ำปลดีอง และ ขนมปัง และขนมหวำน อย่ำง APPLE STRUDEL 

ทีพ่ัก  LE MERIDIEN GRAND NUREMBERG HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  

นูเรมเบิรก์ – เมืองแบมเบิรก์ – ชมเมืองแบมเบิรก์ – เมืองวูซเบิรก์ – ชมเมืองวูซเบิรก์ 

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

หลังมื้อเช้ำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแบมเบิร์ก (BAMBERG) ...เมืองมรดกโลกท่ียังคง

โดดเด่นท้ังวัฒนธรรมและสถำปัตยกรรมท่ีเก็บรักษำเอำไว้ได้อย่ำงดี น ำท่ำนชมเมือง สถำนท่ี

แรกคือ อดตีศำลำกลำงเก่ำ (ALTES RATHAUS) ซึ่งต้ังอยู่ในกลำงของสะพำนท่ีสร้ำงขึ้นเพ่ือ

ใช้ข้ำมแมน่้ำเร็กนิทซ์ (REGNITZ RIVER) ซึ่งเปน็มมุท่ีถกูกล่ำวขำนมำกท่ีสดุของเมอืงแบมเบริ์ก  

จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยรูปกับ มหำวิหำรแบมเบิรก์ หรือชื่อเป็นทำงกำรว่ำ มหำวิหำรแบม

แบร์ก เซนต์ปี เตอร์และเซนต์จอร์จ  (BAMBERGER DOM ST. PETER UND ST. GEORG) 

สถำปัตยกรรมแบบโรมำนเนสก์ จำกนั้นอิสระให้ท่ำนเดินเล่นในย่ำนเมืองเก่ำ ช้อปปิ้ งสินค้ำ

พื้นเมอืงมำกมำย 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์อำหำรในสไตล์พื้นเมือง 

จำกนั้นเดินทำงสู ่เมืองวูซเบิรก์ (WURZBURG) จุดเริ่มต้นของเสน้ทำงถนนสำยโรแมน

ติก เส้นทำงท่องเท่ียวอันดับ 1 ของประเทศ มีแม่น้ำสำย ส ำคัญ คือแม่น้ำไรน์ไหลผ่ำน จำกนั้น

น ำท่ำนเข้ำชม เรสซิเดนส์ ออฟ เวิร์ซบวร์ก อดีตท่ีประทับของ PRINCE BISHOP ซึ่งจัดว่ำเป็น

พระรำชวังท่ีงดงำมมำกแห่งหนึ่งของยุโรปและยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย ภำยในมีห้องโถงท่ี

งดงำม และมีภำพเฟรสโก้ บนเพดำนท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง จำกนั้นผ่ำนชม มหำวิหำร 

ST.KILIAN อ ำ ยุ เ ก่ ำ แ ก่ ก ว่ ำ  9 0 0  ปี  ข้ ำ ม ส ะ พ ำ น หิ น เ ก่ ำ แ ก่ ข้ ำ ม  แ ม่ น้ ำ ไ ร น์  

(ALTEMAINBRUECKE) สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1473 ท่ีท่ำนจะเห็นป้อมปรำกำรมำเรียนแบร์ก 

(FORTRESS MARIENBERG) ต้ังตระหง่ำนอยู่บนเนินเขำ  

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยเมนูพื้นเมือง 

ทีพ่ัก  HOTEL WÜRZBURGER HOF หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง     (4)  

วูซเบิรก์ - โรเธนบวรก์ - ชมเมืองโรเธนบวรก์   

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรเธนบวร์ก ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองยุคกลำงท่ีมีควำมสมบูรณ์มำกท่ีสุด

ของเยอรมนี มีก ำแพงเมืองล้อมรอบอย่ำงสมบูรณ์ พร้อมด้วยประตูเมือง และหอคอยท้ัง 8 หอ 

ภำยในเมอืงเต็มไปด้วยสถำปตัยกรรมโกธิค และเรอเนสซองส ์พร้อมบำ้นเรือนรูปแบบ เยอรมัน 

ขนำนแท้ และยังคงสภำพเดิมได้อย่ำงยอดเยี่ยมท่ีสดุ กำรเดินเล่นในเมืองนี้ จึงมคีนเปรียบเปรย

ว่ำเสมอืนกำรเดินชมอยู่ใน “พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง” (Outdoor Museum) ไมพ่ลำดกับจุดถ่ำยรูป

สดุฮิตอย่ำง จัตุรสั Planlein  ถนนสุดน่ำรักท่ีทอดยำวต่อจำก Castle Gate หรือจะทดลองขนม

ขึ้นชื่ออย่ำง Schneeball หลำกหลำยรส ก็น่ำจะสนุกไมน่้อย   

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 

พบกับกิจกรรมพิเศษ!! กำรเดินชมเมืองยำมค่ำคืน กับ NIGHT WATCHMAN ผู้ชำยท่ี

หลุดออกมำจำกยุคกลำง ถือหอกปลำยขวำน และตะเกียงโบรำณ พร้อมบอกเล่ำเรื่องรำว 

ประวัติศำสตร์ และต ำนำนเล่ำขำนของเมอืงให้กับผู้มำเยือน 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก บรกิำรท่ำนด้วยเมนูพื้นเมือง 

ทีพ่ัก  TILMAN RIEMENSCHNEIDER HOTEL ทีพ่ัก BOUTIQUE HOTEL ใจกลำง
ย่ำนเมืองเก่ำ เพื่อให้ทกุท่ำนได้พักผ่อนในบรรยำกำศควำมคลำสสิคแห่งยุโรปยุคกลำง หรอื
ระดับเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)  

โรเธนบวรก์ – ไฮเดลเบิรด์ - ปรำสำทไฮเดลเบิรก์ 

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มือง ไฮเดลเบิรด์ ค ำกล่ำวจำกนักท่องเท่ียว ท่ีได้มำเยือนเมืองแห่งนี้ 

ถือเป็นค ำพูดท่ีบรรยำยถึงควำมงดงำมของเมืองเก่ำแก่แห่งนี้ กำรเท่ียวชมควำมงดงำมของตัว

เมืองไปตำมถนนสำยหลักของเมืองท่ีบำงส่วนได้กลำยเป็นถนนคนเดินและย่ำนช้อปปิ้ งท่ีมี

ชื่อเสียงมำกเป็นอันดับต้นๆในประเทศเยอรมนี รวมไปถึงย่ำนประวัติศำสตร์ของเมืองท่ียังคง

ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี ซึ่งเป็นเมืองท่ีขึ้นชื่อในเรื่องของควำมสวยงำม ควำมสง่ำ ควำม

สงบร่มรื่น   

กลำงวัน   บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 

น ำท่ำนชม ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปรำสำทเก่ำแก่ท่ีมีชื่อเสียง

ทำงด้ำนกำรท่องเท่ียวมำกท่ีสุดสร้ำงขึ้นในสไตล์โกธิค และเรอเนสซองซ์ แม้ปรำสำทแห่งนี้จะ

เคยถูกท ำลำยไปบ้ำง แต่ยังคงสภำพควำมสง่ำงำมเหนือแม่น้ำเนคกำร์ นอกจำกควำมงดงำม

ภำยในปรำสำทแล้ว ไฮไลท์ของท่ีนี่ คือ ถังไวน์บรรจุขนำด 50 ,000 ลิตร ท่ีต้ังคอยต้อนรับ

นักท่องเท่ียว ท่ีมำเยือนอย่ำงไม่ขำดสำย... จำกนั้นอิสระให้ทกุท่ำนได้เยี่ยมชมควำมงดงำมของ

เมืองไฮเดลเบริ์กได้อย่ำงเต็มท่ี ด่ืมด่ำกับบรรยำกำศบำ้นเมืองริมสำยน้ำ พร้อมควำมคลำสสิคท่ี

ยังคงเอำไว้ทกุอณ ู

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร 

ทีพ่ัก  CROWNE PLAZA HEIDELBERG HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ  
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วันทีห่กของกำรเดินทำง       (6)  

ไฮเดลเบิรด์ – สตุทกำรด์ – จตุรสัชลอสส์พลำทซ ์– พิพิธภัณฑ์พอรช์ - สตุทกำรด์ 

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ท่ำนเดินทำงเข้ำชม เมืองสตุทกำร์ด ส ำหรับกำรท่องเท่ียวในเมืองชตุทท์กำร์ทนั้น 

จุดหมำยปลำยทำงแรกท่ีคุณจะต้องไม่พลำดไปเยือน คือ ชลอสส์พลำทซ์ (Schlossplatz) 

จัตุรัสใจกลำงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองชตุทท์กำร์ท ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงระหว่ำงปี 1746 - 1807 

และมีกำรปรับปรุงใหม่อีกครั้งในปี 1977 เป็นท่ีต้ังของสถำนท่ีส ำคัญๆมำกมำยไม่ว่ำจะเป็น 

ปรำสำทใหม ่(New Castle), พิพิธภัณฑ์ศลิปะ, ลำนน้ำพุ, สถำนีรถไฟหลัก และอ่ืนๆ...  

กลำงวัน   บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พอรช์ ซึ่งออกแบบโดย Delugan Meissl มีรูปลักษณ์โดด

เด่น บริเวณจัดแสดงครอบคลุมพื้นท่ีถึง 5,000 ตำรำงเมตร เต็มไปด้วยรถหำยำกและโมเดลท่ี

หลำกหลำยในประวัติศำสตร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมกำรจัดแสดงรถพอร์ช นับต้ังแต่อดีต

จนถึงปจัจุบนักว่ำ 80 คัน เพ่ือให้ผู้เข้ำชมได้สมัผัสกับโลกของพอร์ชอย่ำงเต็มอรรถรส รวมท้ังยัง

ม ีLe Mans  ท่ีเคยคว้ำชัยในรำยกำรแข่งขันทำงเรียบมำแล้ว และดำกำร์แรลล่ีสดุหฤโหดแรงเร็ว

ทะลโุลก ซึ่งทำงพอร์ช กำรันตีว่ำ รถทกุคันท่ีโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังขับเคล่ือนได้อยู่ 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยเมนูอำหำรพื้นเมือง 

ทีพ่ัก  LE MERIDIEN STUTTGART HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ  
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วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง     (7)  

สตุทกำรด์ - ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – กำรม์ิช พำรเ์ท่นเคยีเช่น 

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ควำมโรแมนติก ท่ำมกลำงธรรมชำติอัน

งดงำม ตัวปรำสำทต้ังตระง่ำนบนหน้ำผำ เสมือนหงส์สีขำวงำมสง่ำก ำลังชูคอต้อนรับ

นักท่องเท่ียว ภำยในถูกตกแต่งด้วยสีสันต่ำงๆ ตำมจินตนำกำรได้อย่ำงอลังกำร เหมือนว่ำหลุด

ไปอยู่อีกโลกก็ว่ำได้...  

กลำงวัน    บริกำรอำหำรกลำงวัน บริเวณปรำสำท เพื่อให้ทุกท่ำนได้ชมควำมงำม
ของปรำสำทได้อย่ำงเต็มที ่

น ำท่ำนเช้ำชมภำยในปรำสำท  ท่ีตกแต่งไว้อย่ำงอลังกำร ปรำสำทนี้สร้ำงใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 18–19 รัชสมยัของพระเจ้ำลดุวิกท่ี 2 ตำมจินตนำกำรของคีตกวีชำวเยอรมนี ริ

ชำร์ดวำกเนอร์ พระสหำยคู่พระทัย ชม ห้องทรงงำน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในกำรแสดง

โอเปร่ำและคอนเสิร์ต ชมควำมงดงำมของปรำสำทท่ียำกเกินกว่ำจะบรรยำย แม้กระท่ังรำชำ

กำร์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ ำลองแบบไปเป็นปรำสำทในเทพนิยำย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์

ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองท่องเท่ียวเล็กๆ ท่ีอยู่ใต้สุด

ของเยอรมัน GARMISCH-PARTENKIRCHEN ซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นประตูสู่ยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดใน

เยอรมนั 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร 

ทีพ่ัก MERCURE GARMISCH-PARTENKIRCHEN HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง     (8)  

กำรม์ิช พำรเ์ท่นเคยีเช่น - ซุกสปิทเซ ่– เมืองเบิรช์เทสกำเด้น 

 

เช้ำ     บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงขึ้นสู ่ซุกสปิทเซ ่(Zugspitze) ยอดเขำท่ีสงูที่สุดในเยอรมนั ชมทิวทัศน์

สวยงำมของทะเลสำบไอบ์ สีน้ำเงินเข้มสดุสวย แวะขอพร ณ โบสถ์มำเรยี ฮิมเมลฟำรท์ ได้ชื่อ

ว่ำเปน็โบสถ์ท่ีสงูที่สดุในเยอรมนี ยอดเขำซุกสปติเซ่ (Zugspitze) หรือ "Top of Germany" ด้วย

ควำมสูง 2,962 เมตร ต้ังอยู่บนเทือกเขำแอลป์ ในวันท่ีอำกำศดีสำมำรถเห็นยอดเขำต่ำง ๆ ใน

เทือกเขำแอลป์มำกกว่ำ 400 ยอดใน 4 ประเทศคือเยอรมนี, ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์และ

อิตำลี เดินทำงขึ้นชมด้วย Cogwheel train ชมวิวสวย ๆ 2 ข้ำงทำง ก่อนต่อกระเช้ำขึ้นไป

จุดสงูสดุของเยอรมนี 

กลำงวัน      บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบิรช์เทสกำเด้น เจ้ำของเส้นทำงดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทำง

แสนสวยและยังเป็น เส้นทำงเก่ำแก่ท่ีสดุท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้ เลำะเลียบเทือกเขำแอลป์ เมอืง

นี้ถูกก่อต้ังขึ้นให้เป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำและกำรส ำรวจหำเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่ำ

เต็มไปด้วยศิลปะกำรสร้ำงอำคำรในรูปแบบบำวำเรียตอนบน ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวตกแต่ง

ด้วยลำยปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเปน็ฐำนบญัชำกำรใหญข่องกองทัพนำซีทำงตอนใต้ 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 

ทีพ่ัก THE KEMPINSKI BERCHTESGADEN หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง      (9) 

เมืองเบิร์ชเทสกำเด้น - มิวนิค  - สนำมกีฬำ Allianz Arena – ช้อปปิ้ งถนนแมกซิมีเลี่ยน - 
จัตุรสัมำเรยีน - มิวนิค     

 

เช้ำ     บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังมื้อเช้ำเดินทำงสู่ เมืองมิวนิค น ำท่ำนเข้ำชม สนำมกีฬำ Allianz Arena ถูกสร้ำง

ขึ้นในปี ค. ศ. 2005 เป็นสนำมฟุตบอลขนำดใหญ่ สเตเดียมแห่งนี้ถูกสร้ำงมำเพื่อซัพพอร์ตทีม

เอฟซีบำเยิร์น มิวนิค สเตเดียมแห่งนี้สำมำรถจุคนได้ถึง 90,930 คน ท้ังนั่งและยืนในเกมแมตซ์

ใหญ่ระดับชำติ อีกหนึ่งอย่ำงท่ีผู้ออกแบบและเจ้ำของท่ีนี่ภูมิใจ คือ จอ LED Video Walls ท่ีมี

ขนำดใหญ่ถึง 16: 9 กว้ำง 42.5 เมตร พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ครบครัน และไฮไลท์

เด็ดของที่นี่ก็คือ FC Bayern Erlebniswelt พิพิธภัณฑ์สโมสรท่ีใหญท่ี่สดุของเยอรมนี ท่ีรวบรวบ

ไว้ต้ังแต่กำรก่อต้ังทีม ประวัติผู้เล่นท้ังเก่ำและใหม ่รวมถึงของใช้ของสะสมของคนในทีมอีกด้วย 

กลำงวัน     บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

อิสระให้ทุกท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย ณ ถนนแมกซิมีเลี่ยน ถนนสำย 

ช้อปปิ้ งชื่อดังของกรุงมิวนิค สร้ำงขึ้นในศตวรรษท่ี 19 ได้ชื่อว่ำเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหนึ่ง

ของเมืองนี้ ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์ดัง อำทิ LOUIS VUITTON , CHANEL , DIOR, 

HERMES , นำฬิกำแบรนด์ดังอย่ำง Rolax , Patek Phillip , Omega และอีกมำกมำย  

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ จัตุรัสมำเรียน ศูนย์กลำงของยุคเก่ำและยุคปัจจุบันท่ีผสมผสำน

สถำปัตยกรรมและวัฒนธรรมกันได้อย่ำงลงตัว รอบจัตุสรัสนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอำคำรและ

สิง่ก่อสร้ำงท่ีส ำคัญของเมืองมิวนิค ท่ำนสำมำรถมองเห็น หอคอยอิฐคู่ของวิหำรเฟรำเอนเคียร์

เชอร์ สญัลักษณข์องเมอืงมวินิคท่ีโด่ดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองค ำ  

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ RATSKELLER RESTAURANT รำ้นอำหำรท้องถ่ินสไตล์
บำวำเรีย่น พรอ้มเมนูขำหมูเยอรมันอันเล่ืองชื่อ ให้ท่ำนได้อ่ิมอรอ่ยกับอำหำรในบรรยำกำศ
กำรตกแต่งรำ้นทีส่วยงำม      

ทีพ่ัก PULLMAN MUNICH HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ิบของกำรเดินทำง    (10) 

มิวนิค – สนำมบนิมิวนิก - TAX REFUND     

 

เช้ำ     บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้นอิสระให้ท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจบรเิวณโรงแรมท่ีพัก ก่อนอ ำลำกรุงมวินคิ 

10.00 น.  เดินทำงสู ่สนำมบินมิวนิก เพื่อเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลำให้ท่ำน
ได้ท ำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน  

14.25 น.  ออกเดินทำงกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย์ เทีย่วบินที ่
TG 925 

 

วันทีส่ิบเอ็ดของกำรเดินทำง      (11) 

สนำมบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ 

06.05 น.  เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ....               

 

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

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ
อำกำศ เวลำ และสำยกำรบนิ ท้ังนีเ้พ่ือประโยชนข์องลกูค้ำเปน็ส ำคัญ 
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อัตรำค่ำบรกิำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบตัรหลัก สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ ่ 198,900.- 195,900.- 196,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 188,900.- 185,900.- 186,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสรมิ ) 179,900.- 176,900.- 177,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 169,900.- 166,900.- 167,900.- 

พักเดีย่วเพิ่ม 35,900.- 35,900.- 35,900.- 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ)่ ส่วนลดท่ำนละ 26,000.- 26,000.- 26,000.- 

กรณบีินชั้นธุรกิจ เพิ่มท่ำนล่ะ (โดยประมำณ) 98,760.- 98,760.- 98,760.- 

 

   ** ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิอ์อกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป ** 

** กรณมีผีู้ออกเดินทำงระหว่ำง 10-14 ท่ำน ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บเพิ่มท่ำนละ 20,000 บำท 

    กรณมีผีู้ออกเดินทำงระหว่ำง 8-9 ท่ำน ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บเพิ่มท่ำนละ 30,000 บำท 
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อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นทัศนำจรตำมเสน้ทำง และสำยกำรบนิท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทกุแหง่ 

2. ค่ำท่ีพัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรอืระดับเดียวกัน  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผูถื้อหนงัสอืเดินทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมคัคเุทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 

6. ค่ำประกันอุบติัเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 3,000,000 บำท และค่ำรกัษำพยำบำลเนื่องจำกอุบติัเหตุในวงเงิน 2,500,000 บำท 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศพัท์ เปน็ต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% และค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดินทำง 

4. ค่ำภำษีน้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบนิเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน :    

ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท    

        ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

                 ชื่อบญัชี บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

                     ธนำคำรกสกิรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรำยวัน 

                     หรอื ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บัญชกีระแสรำยวัน 

      “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 14 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=679&PeriodID=9073
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=679&PeriodID=9073
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=679&PeriodID=9070


 
 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ 

- สมำชิกบตัรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชกิบัตรหลัก 

 

 

กำรยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ มคีวำมจ ำเปน็ต้องหกั 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินท้ังหมด 

 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 

พักเดีย่วเพิ่ม (ได้รบัคะแนนเพิ่ม) 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่)  

กรณบีินชั้นธุรกิจ เพิ่มท่ำนล่ะ (ได้รบัคะแนนโดยประมำณ) 

1959 

1859 

1769 

1669 

359 

1699 

2946 

1959 

1859 

1769 

1669 

359 

1699 

2946 
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หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไมน่่ำรัก หรือมพีฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไมร่ักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ด่ืมสรุำ
บนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงสว่นใหญ ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมอีำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมคีวำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมใิช่กำรท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำง
เสน้ทำงอำจไมส่ะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมเีด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไมช่ ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลกูค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทำงท่ำนอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืน
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณท่ีีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

 โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร 

   หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   7 วัน  ขอหกัร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีท่ีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อต๋ัว
เครื่องบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทกุกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ  อันเนื่องมำจำกเหตุผลสว่นตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไมถ่กูต้อง
, พกพำสิง่ของผิดกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤติสอ่ไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรท่ีมไิด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน 
เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไมส่ำมำรถออกเดินทำงได้ 
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น 
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14. บริษัทฯ จะสง่ก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไมต่รงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไมว่่ำจะ
เปน็เพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมสีทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เปน็กรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่
น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณท่ีีเกิดเหตุจ ำเปน็หรือสดุวิสยั อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ, กำรนัดหยุดงำน
, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้เพ่ือค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสดุ 

15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของ
สถำนท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำม ี) เช่น กระเปำ๋เดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเปน็ส่วนลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะ
ทัวร์หรือไมก็่ได้ตำมอัธยำศยั 

18. ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเป็นไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำน
และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป 

20. เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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เอกสำรส ำหรบักำรยื่นวซีำ่ 

 

1.  หนังสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไมน่้อยกว่ำ 6 เดือน (มหีน้ำว่ำงท่ียังไมป่ระทับตรำ 2 หน้ำขึ้นไป) โปรดตรวจดอูย่ำงละเอียด (ถ้ำมเีล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลังสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  อัดจำกฟล์ิม หรือโพลำรอยด์เท่ำนั้น 

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑูต 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจำกสถำนท่ีท ำงำนเปน็ภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน วันเข้ำท ำงำน และวันท่ีอนุญำติให้ลำงำน  

·       ข้ำรำชกำร ใช้หนังสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสังกัดเปน็ภำษำอังกฤษ (ไมจ่ ำเปน็ต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ)     กรณเีกษียณอำยุ ใช้ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกิจกำร ใช้ส ำเนำทะเบยีนกำรค้ำ และหนังสอืรับรองจดหมำยจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีมจ่ดทะเบยีน ใช้เอกสำรกำรเสยีภำษี 

·       นักเรียน / นักศกึษำ หนังสอืรับรองจำกสถำนกำรศกึษำเปน็ภำษำอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑูต) 

a.       กรณมีีบญัชีสว่นตัว ใช้จดหมำยรับรองบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 
เดือน (กรุณำปรับเปน็ยอดปจัจุบนั)  

b.       กรณไีมม่บีญัชีสว่นตัว ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนังสอืรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเปน็ภำษำอังกฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมดุบญัชี ย้อนหลัง 6 
เดือน (กรุณำปรับเปน็ยอดปจัจุบนั) และเอกสำรผู้ออกค่ำใช้จ่ำย  1.ส ำเนำบตัรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสมัพันธ์ของผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำสติูบตัร ในกรณท่ีีอำยุต่ำกว่ำ 20 ป ี 

6.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณท่ีีสมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคัญเปล่ียนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำม)ี 

7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอำยุไมเ่กิน 20 ปี ไมไ่ด้เดินทำงกับบดิำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกับท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ท ำท่ีเขต หรืออ ำเภอเท่ำนั้น พร้อมส ำเนำ
บตัรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม ่เปน็ดลุยพินิจของสถำนฑูต มใิช้บริษัททัวร์ 

*** กรณก่ีอนเดินทำงไมถึ่ง 10 วัน ผู้เดินทำงถกูปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเปน็ต้องยึดมดัจ ำ 30,000 บำท เปน็ค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกต๋ัว  
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