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เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกอนัดบัที ่2 จาก Skytrax World Airline Awards 

2018 
น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์QATAR AIRWAY (QR) 

ขาไป QR833 BKK - DOH 20.55 – 00.10 

ขาไป QR069 DOH – FRA 01.35 – 07.10 

ขากลบั QR058 MUC - DOH 16.55 – 23.30 

ขากลบั QR836 DOH - BKK 02.55 – 13.30 
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หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ เหนอืความควบคมุของ
บรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

14 – 20 เม.ย.62 (วนัสงกรานต)์ 53,990 51,990 12,000 

19 – 25 พ.ค. 62 (วนัวสิาขบชูา) 48,990 46,990 12,000 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – โดฮา 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์P ประต ู7-8 
ของสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.55 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 
00.10 น. ถงึทา่อากาศยานโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
01.35 น. ออกเดนิทางสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยเทีย่วบนิที ่QR069 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่2 
      แฟรง้คเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ยา่นเมอืงเกา่ – วรูซ์เบริก์ – 

      วหิารวรูซ์เบริก์ – สะพานอลัเทอไมนบ์รคึ – ป้อมมาเรยีนแบรก์ – นเูร็มเบริก์ 

07.10 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีหลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงศูนยก์ลาง
ทางการเงนิของเยอรมน ีและใหญท่ีส่ดุในยโุรปอกีดว้ย น าทา่นชม จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) จัตุรัส
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง เป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การกลางเมอืงเกา่นครแฟรงเฟิรต์ โดยรอบจัตรัุสเป็นบา้นโครง
ไมใ้นสมยักลางทีไ่ดรั้บการบรูณะแลว้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

แลว้น าท่านเดนิทางสู่ วูรซ์เบริก์ (Würzburg) ระยะทางประมาณ 122 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ีเมอืงบนเนนิเขา รมิฝ่ังแมน่ ้าไมน ์เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่โรแมนตกิทีส่ดุแห่งหนึง่
ในเยอรมน ี 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1) 
น าท่านชมเมอืงเกา่ทีม่ปีระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ชม วหิารวูรซ์เบริก์ (Würzburg Cathedral) 
โบสถโ์รมันคาทอลกิ สรา้งเพือ่อทุศิใหแ้ด่ St.Kilian เป็นโบสถส์ไตลโ์รมาเนสถ ทีม่หีอหอยสูงกว่า 105 
เมตร  

 แลว้น าท่านเดนิขา้ม สะพานอลัเทอไมนบ์รคึ (AlteMainbruecke) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าไมน์ 
สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1473 - 1543 ซึง่จดุเดน่ของสะพานแหง่นี ้คอื มรีปูปัน้อยูร่มิสะพาน  
และชม ป้อมมาเรยีนแบรก์ (Marienberg Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นเขา สรา้งมา
ตัง้แตช่ว่งกอ่นครสิตกาลโดยชาวเคลท ์เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยั และเนือ่งจากป้อมแหง่นีอ้ยูใ่นชยัภมูทิีด่ ี 
จงึถกูใชเ้ป็นป้อมปราการส าหรับผูม้าปกครองตลอด ต่อมาไดถู้กปรับปรุงสรา้งเป็นสถาปัตยกรรมสไตลบ์า
โรก้ ดังเชน่ทีเ่ห็นในปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่นเูร็มเบริก์ (Nuremberg) ระยะทางประมาณ 109 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี เมอืงประวัตศิาสตรท์ีก่่อตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1050 โดยเป็นส่วนหนึง่ของ
จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์หนึ่งในเมืองที่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมน ี
นอกจากนัน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง เมอืงแหง่นีเ้ป็นศนูยป์ระชมุหลักของพรรคนาซอีกีดว้ย  
น าทา่นชม วหิารเซนต ์ลอเรนซ ์(St. Lorenz cathedral) วหิารสไตลโ์กธคิในสมัยยคุกลาง และชม
คฤหาสถข์ุนนางนสัเซา (Nassau House)  ตัวอย่างบา้นขุนนางชัน้สูง สมัยยุคกลางทีไ่ดรั้บการ
อนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีจากนัน้น าท่านชมบรเิวณ จตัุรสัใจกลางเมอืง (Hauptmarkt) สถานทีช่มุนุมของ
บรรดาชาวเมอืง และแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้ต่างๆ ทีม่มีาตัง้แต่ในสมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นลานกวา้ง
ขนาดใหญ่ที่มีตลาดนัดทุกวัน และเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลตลาดนัด
ครสิตม์าสซึง้ใหญ่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนี บรเิวณขา้งๆจัตุรัสมโีบสถพ์ระแมม่าเรยี (Frauenkirche) 
จดุเดน่ของโบสถแ์หง่นี ้คอื    
บรเิวณยอดแหลมของโบสถเ์ป็นหอนาฬกิาตุ๊กตาไขลาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (2)  

พัก ณ โรงแรม Fuerther Hotel Mercure Nuernberg West หรอืในระดับเดยีวกนั 
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วนัที ่3 

      นเูร็มเบริก์ – แบมเบริก์ – ศาลาวา่การเมอืงเกา่ –  

      มหาวหิารบมัแบรก์เซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ – โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์– 

      ยา่นเพลนิไลน ์– นเูร็มเบริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่แบมเบริก์ (Bamberg) ระยะทางประมาณ 61.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

45 นาท ีเมอืงแห่งศูนยร์วมทางประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีจนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก  
ในปี ค.ศ. 1993 น าท่านชม ศาลาวา่การเมอืงเกา่ (Altes Rathaus) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 ตัง้อยู่
กลางเมอืงแบมเบริก์บนสะพาน Obere Brücke สะพานขา้มแม่น ้าเร็กนทิซ ์ปัจจุบันถูกเปลีย่นใหเ้ป็น
พพิธิภณัฑ ์และชม มหาวหิารบมัแบรก์เซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (Bamberger Dom St. Peter 
und St.Georg) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดเิฮนรทีี ่2 เพือ่เป็นทีต่ัง้ของสงัฆมณฑลของ 
อคัรบาทหลวงแหง่บมัแบรก์ โดยมหาวหิารถกูสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (4) 
 น าท่านเดนิทางสู ่โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์(Rothenburg ob der Tauber) ระยะทาง

ประมาณ 132 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีเมอืงเล็กๆน่ารัก ทีต่ัง้อยูบ่นเสน้ทาง
ถนนสายโรแมนตกิของเยอรมนี ซึง่เมอืงนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงในยุคกลางทีม่คีวามสมบูรณ์มากทีสุ่ดของ
เยอรมนี ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ และเรอเนสซองส ์มสี ิง่ปลูกสรา้ง บา้นเรอืน ที่
สรา้งขึน้ในรปูแบบของชาวเยอรมนัขนานแท ้ทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์มาจนถงึปัจจบุนั  
น าทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่ที่ไดรั้บการยกยอ่งเปรยีบดั่งหมูบ่า้นในเทพนยิาย และน าท่านชมไฮไลทข์อง
เมอืงแหง่นี ้คอื ใหท้า่นชมและถา่ยภาพกบั ยา่นเพลนิไลน ์(Plonlein) มมุทีส่วยทีส่ดุของเมอืง เป็นจุด
ทีนั่กทอ่งเทีย่วถา่ยรปูมากทีส่ดุจดุหนึง่ในเยอรมน ีจนกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่นเูร็มเบริก์ (Nuremberg) ระยะทางประมาณ 81.9 กโิลเมตร  
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
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ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (5)  
พัก ณ โรงแรม Fuerther Hotel Mercure Nuernberg West หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 
      นเูร็มเบริก์ – ชอ้ปป้ิง Ingolstadt Village outlet – เอาคสบ์วรค์ – จสัตรุสัใจกลางเมอืง – 

      ฟสุเซน่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
น าท่านเดนิทางสู่ Ingolstadt Village outlet ระยะทางประมาณ 92.2 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 5 นาท ีใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้เบรนเนมชือ่ดังในแบบทีล่ดราคา  
ซึง่มรีา้นคา้ต่างๆมากมาย เชน่ GUCCI, ARMANI, BALLY, COACH, PRADA, PHILIPP PLEIN, 
VERSACE เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู ่เอาคสบ์วรค์ (Augsburg) ระยะทางประมาณ 84.3 กโิลเมตร ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี  เมอืงใหญ่อันดับ 3 ของแควน้บาวาเรยีรองจากมวินกิและนูเร
มเบริก์ หนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกทุ่ดสดุของเยอรมนี ซึง่กอ่ตัง้มาตัง้แต่สมัยโรมัน โดยชือ่เมอืงไดม้าจากพระ
นามของจักรพรรดแิห่งโรมัน ออกัสทัส เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน จงึเต็มไปดว้ยอาคาร
โบราณ โบสถ ์หรอืตกึทีม่อีายหุลายรอ้ยปี  
ชมน าท่านชม จสัตุรสัใจกลางเมอืง และชมบริเวณดา้นหนา้ ศาลากลางเก่าแห่งเอาคสบ์วรค์ 
(Rathaus) สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1624 ในยคุสมัยฟืนฟศูลิปะวทิยาการ ซึง่ภายในมหีอ้งโถงทองค าที่
เพดานสงู 14 เมตร ตกแตง่ดว้ยทองค าอยา่งหรหูรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฟสุเซน่ (Fussen) ระยะทางประมาณ 102 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
1 ชัว่โมง 20 นาท ี ตัง้อยูอ่ยูป่ลายบาวาเรยีหรอืตอนใตข้องเยอรมน ีซึง่เป็นเมอืงชายแดนตดิกบัประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงเล็กๆ สงบๆ ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาต ิ
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (7)  
พเิศษ...ลิม้ลองเมนขูาหม ูตน้ต ารบัจากเยอรมนั 
พัก ณ โรงแรม Best Western Plus Hotel Füssen หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่5       ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานชไตน ์– มวินคิ – จตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์– ถนนแมกซมิเิลยีน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทนอยชวานชไตน ์(Schloss 
Neuschwanstein) ปราสาททีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ลดุ
วจิที ่2 แหง่บาวาเรยี น าทา่นเขา้ชมหนึง่ในปราสาททีง่ดงาม
มากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งเปรยีบดัง่
ดนิแดนแหง่เทพนยิาย และเป็นตน้แบบของปราสาทเทพ
นยิายเจา้หญงินทิรา ของดสินยี ์นอกจากปราสาททีง่ดงาม
แลว้ ทีต่ัง้ของปราสาทแหง่นีอ้ยูใ่นบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ ทีม่ทีวิทศันท์างธรรมชาตทิีส่วยงามอกีดว้ย  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (9) 
น าท่านเดนิทางสู ่มวินคิ ระยะทางประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี
เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์ และ
เป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิเขม้แข็งทีส่ดุในประเทศเยอรมนี  
น าท่านชม จตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์( MarienPlatz) แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญของมวินคิ ทีต่ัง้ของ นอย
เยอรัทเฮาส ์(Neue Rathaus) หรือศาลาว่าการเมอืง สรา้งในสไตล์นีโอโกธกิ และชมหอนาฬกิา 
Glockenspiel ซึง่ในเวลา 11 นาฬกิาในหนา้หนาว และ 5 โมงเย็นในหนา้รอ้น จะมตีุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า 
พรอ้มกบัระฆงัทีก่งัวานไปทั่วจัตุรัส นอกจากนัน้ตรงกลางจัตุรัสมเีสาพระแมม่ารทีองค าซึง่เป็นทีม่าของชือ่
จัตรัุสแหง่นีอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่นเทีย่วชมหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้บรเิวณจัตรัุสตามอธัยาศัย   
หรอืท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง ณ ถนนแมกซมิเิลยีน (Maximilianstrasse) ถนนที่
สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 ไดช้ือ่ว่าเป็นถนนทีส่วยอกีแห่งหนึง่ของมวินคิ เป็นทีต่ัง้ของบรรดารา้นคา้
แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโรงแรมหรรูะดับ 5 ดาว ทีม่อียูม่ากมายบนถนนแหง่นี ้

 
 
 
 
 
 
 
ค า่   อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Mercure Hotel Muenchen Sued Messe หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่6       มวินคิ – BMW Welt – สนามฟตุบอล อลัลอินัซ ์อารนีา่ –  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10) 
 น าท่านเขา้ชม BMW Welt หรอื BMW World โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW จัดแสดงอยู่ภายใน

อาคารขนาดใหญ่บนพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร สรา้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของยุคสมัยใหม่และกา้วสู่

ศตวรรษที ่21 ภายในประกอบไปดว้ยโซนจัดแสดงนทิรรศการ,โซนจัดแสดงยนตรกรรม BMW M / 
รถยนตไ์ฟฟ้า / มอเตอรไ์ซค,์ โซนจัดแสดงประวัตขิอง BMW Group ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั  

 น าทา่นแวะถา่ยภาพกบั สนามฟุตบอล อลัลอินัซ ์อารนีา่ (Allianz Arena) มชีือ่เลน่วา่เรอืยาง  
สนามเหยา้ของสโมสรทมีฟตุบอล บาเยริน์ มวินกิ สโมสรชัน้น าของโลก หนึง่ในสนามฟตุบอลสมยัใหม ่ 
ทีส่วยงามทีส่ดุในโลก  
ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมวินคิ เพือ่เตรยีมตัวกลับสูป่ระเทศไทย 

16.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR058 
23.30 น. เดนิทางถงึกรงุโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
02.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR836 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่7        กรงุเทพฯ 

13.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 

หมายเหต ุ:   รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ

บรษิทัฯทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ 

จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรม

ทวัรเ์ทา่น ัน้* 
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การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไปถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกล่าว 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษี
น า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยโูรตลอดทปิ  

 
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรุณาเชค็ราคา
กบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถที่ช านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยุโรปไม่
อนุญาตใหข้บัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  
(หมายเหตุ : ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมทีม่เีครือ่งปรับอากาศภายในหอ้งพัก แต่เนื่องจากทวปี
ยโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูติ ่า ในบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทัง้ในชว่งฤดูหนาว โรงแรม
บางเมอืงจะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ และหากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ 
ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคัญ)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง น ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก.) 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิาร์

และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนหีรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่

ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายงับรษัิทฯ 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 



 

 

 

 

 

 
 

-8- 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วันขึน้ไป คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือ
เทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์

ทัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน
ตมีัดจ าทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักต่างๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคนืค่าต ั๋วได ้
เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 25 คน 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สุดวสิัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที่ยวบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้เนื่องจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูก
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

 กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่
อย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระ
โดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ ที่
ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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หมายเหต ุเก ีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดรั้บการตอบรับจาก

ทางสถานทตูฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ 
อาท ิ                     ตั๋วเครีอ่งบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดรั้บการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทาง
ทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่
เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     
      และครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้จรงิดงัตอ่ไปนี ้
-    คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่  
     หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมที่
ทา่น   
     ตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไมอ่อก   
     ตัว๋ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตัว๋ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเทา่นัน้ 
-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจ าหอ้งพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100% 

 
เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  
ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนา 2 ฉบบั ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมี

อายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาท าเลม่ใหมก่อ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้
เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  

** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอื
เคยไดรั้บจากประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 

  
2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลังสขีาว ถา่ยรปูมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน  

หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหแูละคิว้
ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 
3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร (ระบุ
ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป 
(ระบชุือ่ประเทศ) หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดในวันทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่ลกูคา้
ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหม
รับรองกรณุาระบคุ าวา่  
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TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็น
หลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบุชือ่ ต าแหนง่
ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 
3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท
หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน พรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองส าเนา
และประทับตราบรษัิทฯ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้  
ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายุการท างาน ซึง่เขยีนโดยตัวผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งล่าสดุ ระบุ
วันทีเ่กษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 
4.1 ส าเนาสมดุบญัชทีีม่กีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิ

ในบญัชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับค่าใชจ้่าย
ตลอดในการเดนิทางและสามารถที่จะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้น เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา และมี
รายการเดนิบญัชลี่าสดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยืน่วซีา่ เป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทูตไม่
รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการ

ออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุ าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แต่ละ
สถานทูต สะกดชือ่ใหต้รงกับพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเล่มเดยีวกับทีท่่านจะใชย้ืน่วี
ซา่ 

 
4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  

พรอ้มเซน็รับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส และ

ส าเนาใบเกดิ (สูตบิัตร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ ืน่วีซ่าเองและผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกค่าใชจ้่าย) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถู้กรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วซีา่ดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของ
ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

5.1 ส าเนาสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้ม
แปลภาษาองักฤษ 

5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 
หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตัวจรงิเท่านัน้ ระบวุ่าอนุญาตใหด้นิทางไป
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ตา่งประเทศกบัใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั 
5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่ร่าง พรอ้มแปลเอกสาร

เป็นภาษาองักฤษ 
5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 

 
7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลีย่นชือ่ (ชือ่ในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอืน่ๆ) (แปล

เป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 
- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ส าเนาบตัรประชาชน  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มคัรทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 
- หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กับทางศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่่ากรณีใดๆ ก็
ตาม ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น
การถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป
สัมภาษณ์ตามวันนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ ** 
 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 
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ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
กรณุากรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น  

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 
 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. 
 

4. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

5. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

6. ทีอ่ยูปั่จจบุนั 
(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล์
............................................................  

 

7. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย 
 

..........................................................................
ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ทีอ่ยูท่ีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้
รา้นคา้………………………………………………………………………………………................................................. 

 

10. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

11. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
12. ชือ่-นามสกลุบดิา (หากเดนิทางไปพรอ้มกนั) 

……………………………………………………………………………………… 
 

13. ชือ่-นามสกลุมารดา (หากเดนิทางไปพรอ้มกนั) 



 

 

 

 

 

 
 

-13- 

…………………………………………………………………………………..... 
 

14. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจ าได)้ 
........................................ 

 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 

กรณุาระบชุือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 

 


