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89,900.- 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

ก ำหนดวันเดินทำง 29 ธ.ค. 60 – 07 ม.ค. 61 16 – 25 ก.พ. 61 

16 – 25 มี.ค. 61 11 – 20 เม.ย. 61 27 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 

GERMANY 10 DAYS 

เยอรมนี 10 วัน 

 

วันที่ 1  : กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ  – โดฮำ – เบอร์ลิน  
วันที่ 3 : เบอร์ลิน – ไลป์ซิก – เดรสเดน  
วันที่ 4 : เดรสเดน  – พระรำชวังสวิงเกอร์ – แบมเบิรก์ – นูเรมเบิร์ก   
วันที่ 5 : แบมเบิร์ก – โรเธนเบิรก์  – เอำส์บวร์ก 
วันที่ 6  : เอำส์บวร์ก – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ฟุสเซ่น   
วันที่ 7 : ฟุสเซ่น  – นั่งกระเช้ำขึ้นยอดเขำซุคสปิตเซ – กำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น 
วันที่ 8 : กำร์มิช พำร์เทนเคอรเ์ช่น – เบิร์ชเทสกำรเ์ดน – มิวนิค 
วันที่ 9  : มิวนิค – กรุงเทพฯ 
วันที่ 10 : กรุงเทพฯ 
 

Neuschwanstein  Castle , Hohenschwangau 

 



    Update 27/10/2017 

                             2 

วันทีห่นึ่ง (1)   กรุงเทพฯ – โดฮำ   
 

23.00 น.  สนามบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำตำร์ ประตู 8 แถว Q  
 

วันทีส่อง (2)   กรุงเทพฯ  – โดฮำ  – เบอร์ลิน – City Tour  
 

02.05 น.  บินสู่  โดฮำ โดยเที่ยวบิน QR 837  
05.15 น.  ถึง โดฮำ (เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)  
07.40 น.  บินสู่ เบอร์ลิน โดยเที่ยวบิน QR 081  
12.55 น.  ถึง สนำมบินเทอเกิ้ล กรุงเบอร์ลิน  
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 แวะถ่ายรูปกับ ประตูบรำนเดนบวร์ก ผ่านชม ก ำแพงเบอร์ลิน/ ชำร์ลี เช็คพ้อยส์/ พระรำชวังชำล็อตเทนเบิร์ก 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Berlin City - west หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีส่ำม (3)    เบอร์ลิน – ไลป์ซิก  – เดรสเดน – City Tour 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองไลป์ซิก เมืองส่าคัญที่ชาวเยอรมันเรียกกันว่า เมืองแห่งวีรบุรุษ ชม ย่ำนเมืองเก่ำของเมืองไลป์ชิก 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่  เมืองเดรสเดน นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่่ารวยมากแห่งหนึ่ง มี

ศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า จนได้รับฉายาว่า นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ่าเอลเบ 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Whyndham Garden Dresden หรือเทียบเท่ำ 
 

วันจันทร์ทีส่ี่ (4)  เดรสเดน  – พระรำชวังสวิงเกอร์ – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เข้าชม พระรำชวังสวิงเกอร์  ผลงานชิ นเอกรูปแบบบาร็อค บนฝั่งแม่น ่าเอลเบอร์  

ผ่านชม เดอะเซมเพอร์ โอเปร่ำเฮ้ำส์  แวะถ่ายภาพกับ โบสถ์แห่งเดรสเดน 
ให้ท่านเดินเล่นบนลาน Balcony Of Europe 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองแบมเบิร์ก ได้รับการขึ นทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นเมืองมรดกโลก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่

สวยที่สุดในเยอรมัน  
 ชม โบสถ์ใหญ่ประจ ำเมือง ผ่านชม ศำลำกลำงจังหวัดเก่ำ ผ่านชม พระรำชวัง Neue Residenz  
 เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่ตั งของพรรคนาซี ตั งแต่ปี ค.ศ. 1935 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
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เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรือเทียบเท่ำ 
  
วันทีห่้ำ  (5)   แบมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก  – เอำส์บวร์ก 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชม เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้ำท์ฮำล ์ชม บริเวณจัตุรัสกลำงใจเมือง  
 แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์พระแม่มำเรีย / เดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น่าท่านเดินชม เมืองเก่ำ ที่สวยงามเหมือนเดินย้อนไปเมืองแห่งเทพนิยาย MARKPLATZ ในชุมชน มีซอยเล็ก

ซอยน้อยมี RATHAUS ศาลากลางจังหวัด รูปทรงเก่า ที่ยังคงไว้และอาคาร บ้านเรือนสร้างแบบผนังปูนประกอบ
บนคานไม้ / แวะถ่ายรูปกับ คริสตจักรเซนต์ยำโคบ คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดของเมือง  
น่าท่านชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส PLOENLEIN จัตุรัสเล็กๆแต่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
บริเวณรอบจัตุรัสประกอบไปท่ัวลานน ่าพุ และตลาดเก่า / ช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Outlet Village  
เดินทางสู่ เมอืงเอำส์บวร์ก ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเขตบาวาเรีย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dorint Hotel an der Kongresshalle Augsburg หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีห่ก  (6)   เอำส์บวร์ก – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – ฟุสเซ่น  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชมบริเวณ จัตุรัสกลำงเมือง ซ่ึงมี โบสถ์ประจ ำเมือง ศำลำกลำงเมือง  และหอคอยเพอร์ลำชทูร์ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน์  สร้างขึ น เมื่อปี ค.ศ.1869 ตามค่าสั่งของพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้น

บาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่าราชันหงส์ขาว (Swan King) รูปแบบของปราสาทออกแบบจากแรงบันดาลใจ
จากบทละครที่พระองค์ทรงโปรด ท่าให้เป็นปราสาทที่สวยงาม ภายในได้รับการตกแต่งตามฉากของละครตอน
ต่าง ๆ จากความสวยงามอย่างวิจิตรพิศดารนี  วอล์ทดีสนีย์จึงได้น่าเอาปราสาทนี เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพ
นิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จ่าลองไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งท่ัวโลก 

  เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองส่าคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟ่ืองฟู
ของเยอรมันเรอเนซองค์ ตั งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย  

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Luitpoldpark หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีเ่จ็ด  (7)   ฟุสเซ่น  – นั่งกระเช้ำขึ้นยอดเขำซุคสปิตเซ – กำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนนั่งกระเช้ำขึ้นยอดเขำซุคสปิตเซ เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย ระหว่างทางท่านจะ 
ได้ชมวิวทะเลสาบเบื องล่างเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองกำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น เมืองท่องเที่ยวส่าคัญของแคว้นบาวาเรีย เมืองนี มีความน่ารักด้วย

ภาพวาดบนก่าแพงบ้าน เดินเล่นชม เมืองกำร์มิช เป็นเมืองเล็กอยู่ใกล้กัน ตั งขึ นเมื่อ 800 ปีก่อน ทั งสองเมืองมา
รวมกันเป็นเมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียร์เชนเมื่อปี 1935 ในสมัยที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ปกครองเยอรมนี  เมื่อ
นักท่องเที่ยวไปเดินเล่นในตัวเมืองสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเขตเมืองการ์มิชอาคารบ้านเรือนจะทันสมัย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Garmisch – Partenkirchen หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีแ่ปด (8)    กำร์มิช พำร์เทนเคอร์เช่น – เบิร์ชเทสกำร์เดน – มิวนิค 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกำร์เดน เส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยเลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ 
 น่าท่านชม เหมืองเกลือเก่ำเมืองเบิร์ชเทสกำร์เดน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ มิวนิค เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี เมืองหลวงขแคว้นบาวาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศ

เยอรมน ีน่าท่านชม จัตุรัสมำเรียน ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค  
 แวะถ่ายรูปกับ ศำลำว่ำกำรเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมา

เต้นระบ่า เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Munchen Messe หรือเทียบเท่ำ 

 

วันทีเ่ก้ำ (9)    มิวนิค – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรสซิเดนซ์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ มิวนิค ที่ซึ่งเป็นที่ประทับและศูนย์กลางอ่านาจของ
กษัตริย์บาวาเรียนนานถึง 500 ปี 

 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร์ในบรรยากาศแบบชิวๆ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น.  น่าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน 
16.05 น.  บินสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบิน QR 058  
23.45 น.  ถึง โดฮำ (เพ่ือเปลี่ยนเที่ยวบิน) 
 

วันอำทิตย์ทีส่ิบ  (10) โดฮำ – กรุงเทพฯ  
 

02.30 น. บินสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 836 
13.15 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------ 



    Update 27/10/2017 

                             5 

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์แกรนด์เยอรมนี 10 วัน (QR) 
 

 

 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ตา แอร์เวย์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุ
ในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี และเจ้าหน้าที่อ่านวยความสะดวกที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ่านวยความสะดวกที่สนามบิน 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น ่าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่

เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน ่าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ่าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส่าหรับถือขึ นเคร่ือง 

(Baggage) น ่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท่าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 1,000 บาท / ทา่น ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชพี กรุณำดแูลและ

ยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตวัเอง  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งสา่เนาใบโอนเงินและส่าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  

ทำงอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทำงไลน ์ID: @beelinetour   

ก ำหนดวันเดินทำง 29 ธ.ค. 60 – 07 ม.ค. 61 16 – 25 ก.พ. 61 

16 – 25 มี.ค. 61 11 – 20 เม.ย. 61 27 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 89,900 .- 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 87,900 .- 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 85,900 .- 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ 8,000 .- 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ทำ่นขึ้นไป 
 

mailto:sp@beelinetour.com


    Update 27/10/2017 

                             6 

งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขท่ี 033-1-98948-7 

• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขท่ี 036-1-44386-2 

• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน่าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ่ากัด”  
กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดนิทำง 

นับตั งแต่วันที่บริษัททวัร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลกูค้า ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินให้ผู้ช่าระเงินมัดจ่าภายใน 15 วันท่าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจ่า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเทา่นั น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวรส์ำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด่าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทา่การ นับจากวันทีก่รุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส่าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ่าพร้อม เซ็นรับรองส่าเนา  
- ส่าเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจ่า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ่าเทา่นั น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไมห่ักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพ
ภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั งนี จะค่านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิ เสธหรือ
สละสิทธิ์ในการใช้บริการนั นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระแล้ว  
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเยอรมน ี
(ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ 5-7 วันท ำกำร) 

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดอืนขึ นไป และ มีหนา้ว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมเีล่มเก่ากรุณาแนบเลม่เก่ากอ่นหน้าเล่มปัจจบุันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จา่นวน 2 รูป พื นฉากหลังรูปต้องเป็นพื นสขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื นเป็นสี
เทา ใชไ้ม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมกีารเทียบรูป
กับหน้าวซี่าทีเ่คยได้รบั)  

3. ส่าเนาบัตรประชาชน  
4. ส่าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 
5. ส่าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค่าน่าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส่าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค่านา่หน้าเป็น ..นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส่าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี   
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอ

เท่านั น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั นและให้ระบุว่า 

มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท่าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ่าเภอเท่านั นและให้ระบุว่า 

บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท่างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท่างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส่าเนาอายุไม่เกิน 3 
เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
-      กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท่างานจากนายจ้าง ระบุต่าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วัน  

เดินทางที่จะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส่าเนาบัตรข้าราชการบ่านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั นว่าก่าลังศึกษาอยู่ ระบุชั นปีที่ศึกษา  
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11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำงนี้ต้องเป็น

เลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 1เดือนนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

- ส่าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุดบัญชีและถ่ายส่าเนา 15 
วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ 

เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่ายส่าเนาสมุด

บัญชี 

- บัญชีฝากประจ่า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วยหาก
ต้องการใช้บัญชีฝากประจ่า ต้องเตรียมดังนี  

✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ่า (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

✓ ส่าเนาสมุดบัญชีฝากประจ่า มียอดเงินไม่ต่่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้สมเหตุสมผลใน
การยื่นวีซ่า 

หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

 

(สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมำ) 
 


