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BUFFET GERMANY เทีย่วจุใจ บุฟเฟ่ต ์เยอรมนั 

จุดเด่น 

 

 ชม จัตรัุสโรเมอร ์Romerberg Square 

 ลอ่งเรอื แมน่ ้ำไรน ์Rhine River 

 ชมควำมงำม ปรำสำทไฮเดลเบริก์ Heidelberg Castle 

 ตืน่ตำตืน่ใจกบั พพิธิภัณฑร์ถยนตเ์มอรซ์เิดสเบ็นซ ์MERCEDES-BENZ MUSEUM 

 ชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์NEUSCHWANSTEIN CASTLE 

 ชมควำมงำม พระรำชวงันมิเฟนบรูก์ Nymphenburg Palace 

 ชอ้ปป้ิงที ่องิกอลสตดัท ์เอำ้ทเ์ลท วลิเลจ Ingolstadt Outlet Village 
 

ชื่อโปรแกรม BUFFET GERMANY เทีย่วจุใจ บุฟเฟ่ต ์เยอรมนั   

จ ำนวน 6 วนั 3 คนื 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

 

วนัที ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภูม)ิ - โดฮำ 

 
17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้ 8 เคำนเ์ตอร ์P สำยกำร

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ 

 
20:45 น. ออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน โดฮำ ประเทศกำตำร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR835 
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23:10 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน โดฮำ ประเทศกำตำร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

   
 

วนัที ่2 แฟรงคเ์ฟรติ - ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไรน ์- ไฮเดนเบริก์ 

 

01:06 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR069 
 

06:35 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน กรุงแฟรงคเ์ฟิรต์ Frankfurt หลงัผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง  

น ำทำ่นชม เมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ตัง้อยูบ่นรมิฝ่ัง แมน่ ้ำไรน์ Rhine River เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัติอ่เนือ่งอนัยำวหลำย
ศตวรรษ ตัง้แต่ในยุคสมัยกลำงแฟรงคเ์ฟิรท์ เป็นนครอสิระทีเ่กำ่แกม่ำกอ่น และมทีีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำส ำคัญเป็น

เมืองเชือ่มตดิต่อกับยุโรปในดำ้นกำรคำ้, คมนำคม และทำงกำรทูตทีเ่ชือ่มสัมพันธ์กันระหว่ำงรำชอำณำจักร
ปัจจุบันแฟรงเฟิรท์ กลำยเป็นเมอืงศูนยก์ลำงกำรคมนำคมเชือ่มโยงไปทั่ว ประเทศ จนไดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงหลวง

ทำงกำรคำ้ของเยอรมัน และ จัตรัุสโรเมอร ์Romerberg Square เป็นทีต่ัง้ของศำลำวำ่กำรกลำงเมอืงเกำ่นครแฟ
รงเฟิร์ต ควำมส ำคัญของสถำนแห่งนี้คอื มีหอ้งจักรพรรดทิีม่ีกำรฉลองพธิีกำรสวมมงกุฎอันยิง่ใหญ่ ตรงกลำง

จัตรัุสเป็นน ้ำพุแห่งควำมยตุธิรรม ดำ้นหนำ้จัตรัุสรอืเมอรเ์ป็นบำ้นโครงไมสม้ัยกลำงทีไ่ดรั้บกำรบรูณะแลว้ ปัจจุบัน 

จตรัุสโรเมอร์ ยังคงควำมงำมสง่ำรำยลอ้มดว้ยสถำปัตยกรรมตัง้แต่สมัยศตวรรษที่14 แมว้่ำจะมรี่องรอยแห่งกำร
ถกูท ำลำยในชว่งสงครำมโลกครัง้ทีส่อง และเป็นเสมอืนลำนประวตัศิำสตรม์ชีวีติชวีำทีส่ดุแห่งหนึง่ของนครแฟรง

เฟิรต์ จำกนัน้เดนิทำงสู ่เมอืงเซนตก์อร ์St.Goar เพือ่เปลีย่นอริยิำบถ 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น ำทำ่นขึน้เรอืเพือ่ลอ่ง แม่น ้ำไรน์ Rhine River ระหวำ่งลอ่งเรอืทำ่นจะไดผ้่อนคลำยไปกับววิทวิทัศน์รมิฝ่ังแม่น ้ำ
ไรน์ ชมเมอืงเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงจำกบทกวขีอง HEINRICH HEINE เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บกำรดูแลรักษำอย่ำงดเียีย่ม 

บรรยำกำศยังคงเหมอืนทีเ่คยเป็นมำใน ค.ศ. ที ่19 นอกจำกนี้ลุ่มน ้ำไรน์ยังลอืชือ่ดำ้นเหลำ้องุ่นคณุภำพสงูของ
เยอรมันอกีดว้ย ลอ่งเรอืถงึเมอืงบ็อบพำรต์ Boppard ซึง่ไดช้ือ่วำ่เป็นเขตทีโ่รแมนตกิทีส่ดุเต็มไปดว้ยหนำ้ผำสงู

ชนั สลับกับไร่องุ่นบนลำดเขำ ทีเ่ป็นแหลง่ผลติไวน์ขำวอันเลือ่งชือ่ และเป็นดนิแดนแห่งปรำสำทเกำ่แกอ่ำยุนับ
รอ้ยๆ ปี จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงไฮเดนเบริก์ Heidelberg อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีม่ีช ือ่เสยีงและน่ำมำ

เยอืนมำกเมอืงหนึง่ของรัฐบำเดนิ-เวอรท์เทมแบรก์ ดว้ยบรรยำกำศอนัแสนโรแมนตกิ เสน่หข์องตวัเมอืงเกำ่สตไล์

บำโรก รวมไปถงึปรำสำทโบรำณทีม่คีวำมงดงำมชำวเยอรมัน 
 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

ทีพ่กั  NH CITY หรอืเทยีบเทำ่             
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วนัที ่3 ปรำสำทไฮเดนเบริก์ - ชตุทกำรท์ - พพิธิภณัฑ ์Mercedes Benz 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ปรำสำทไฮเดลเบริ์ก Heidelberg Castle ปรำสำทเก่ำแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงทำงดำ้นกำรท่องเทีย่ว

มำกทีส่ดุของเมอืง โดยปรำสำทถูกสรำ้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1300 ในสไตลโ์กธคิ & เรอเนสซองซ ์ปรำสำทตัง้อยู่
บนเนินเขำและโดยรอบมป่ีำละเมำะแสนสวยใหนั้กท่องเทีย่วสำมำรถเดนิเล่นไดบ้รเิวณปำร์กของปรำสำทจะมี

ตน้ไมใ้หญ่อย่ำงตน้เบชิ ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ มอียู่มำกมำย ในอดตีเป็นป้อมปรำกำร และต่อมำไดถู้กเปลีย่นแปลง

ใหเ้ป็นปรำสำทเมือ่ปีค.ศ 1544 แมป้รำสำทแห่งนี้จะเคยถูกเผำและท ำลำยไปบำ้งในสมัยสงครำม และก็ยังคง
สภำพควำมสวยงำมอยูเ่หนอืแมน่ ้ำเนคกำรไ์ดจ้นกระทัง่ถงึทกุวนันี้ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จำกนัน้ ออกเดนิทำงสู ่เมอืงชตทุกำรท์ STUTTGART เมอืงทีร่ำยลอ้มดว้ยไร่องุ่นทีใ่หญ่ทีส่ดุในเยอรมนี นับเป็น
เมอืงทีน่่ำสนใจส ำหรับผูช้ ืน่ชอบศลิปวัฒนธรรม เนื่องจำกมทีัง้คณะบัลเล่ต ์อุปรำกร และคณะประสำนเสยีงที่

ไดรั้บกำรยอมรับ ในขณะเดยีวกัน ก็ยังเป็น เมอืงตน้ก ำำเนดิรถยนตเ์มอรซ์เิดส จำกนัน้น ำพำทำ่นชม พพิธิภัณฑ์

รถยนตเ์มอร์ซเิดสเบ็นซ ์MERCEDES-BENZ MUSEUM ทีเ่ก็บรวบรวมรถเมอร์ซเิดส-เบ็นซ ์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1886  
ชืน่ชมนวตักรรมควำมล ำ่หนำ้และควำมสวยงำมของรถยนตจ์ำกอดตีจนถงึปัจจุบนัและมถีงึ 160 คนั  

 
ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL STUTTGART หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 

วนัที ่4 อกัเบรกิ ์- ฟสุเซ่น - ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์- มวินคิ 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ออกเดนิทำงสู ่เมอืงอกัเบริก์ Augsburg 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงฟุสเซ่น FUESSEN แควน้บำวำเรียทำงตอนใตข้องเยอรมัน ตดิชำยแดนออสเตรีย ทีม่ี

ควำมงดงำมทำงดำ้นทศันยีภำพเป็นทีก่ลำ่วถงึในนำมของป่ำด ำ ทำ่นจะไดช้ืน่ชมกบัทวิทศัน์รมิสองขำ้งทำงทีเ่ต็ม
ไปดว้ยควำมเขียวขจีของขุนเขำ จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ NEUSCHWANSTEIN 

CASTLE ทีซ่ ึง่พระเจำ้ลุดวกิที ่2 โปรดปรำทีส่ดุ เป็นสถำปัตยกรรมโรมำนสแ์ละตกแต่งอย่ำงหรูหรำตระกำรตำ
ดว้ยศลิปะแบบอำร์ทนูโว ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเขำสูง เหมือนปรำสำทในเทพนิยำย จนเป็นตน้แบบใหว้อลท์

ดสินียน์ น ำไปสรำ้งปรำสำทเจำ้หญงินิทรำ แลว้น ำำทำ่นเดนิทำงตำมถนนสำยโรแมนตคิอันมชีือ่เสยีง แห่งเทพ

นิยำย เขำ้ชมควำมงำมของปรำสำท ทีส่วยงำม ชมบรรยำกำศของหมู่บำ้นทีร่ำยลอ้มรอบดว้ยทะเลสำบสฟ้ีำ
ประทับใจกับววิสวยทีม่ปีรำสำทนอยชวำนสไตน์และปรำสำทโฮเฮนชวำนสเกำเป็นฉำกหลัง กษัตรยิล์คุวคิที ่2 

ทรงมพีระประสงคท์ีจ่ะสรำ้งปรำสำท 3 แห่ง อันไดแ้ก่ นอยชวำนสไตน์, ลนิเดอฮอฟและแฮเรนคมิเซ่ ใหเ้ป็น
มรดกอนัล ้ำคำ่แหง่รัฐบำวำเรยี สมควรแกเ่วลำ เดนิทำงสู ่กรุงมวินคิ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL ORBIS MUNICH SOU หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 

วนัที ่5 
มวินคิ - พระรำชวงันมิเฟนบวรก์ - โอลมิปิกปำรค์ - ชอ้ปป้ิงที ่Ingolstadt Village Factory Outlet - 
ทำ่อำกำศยำน มวินคิ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
มวิหลังอำหำรน ำท่ำนพำท่ำนไปถ่ำยรูปหนำ้ พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก Nymphenburg Palace พระรำชวังบำรอก

แห่งนี้เดมิเป็นทีป่ระทับฤดูรอ้นของพระเจำ้ลุดวกิที่ 1 พระรำชวังนิมเฟนบูร์กไดรั้บกำรกล่ำวขำนถงึกำรตกแต่ง
ภำยในอันงดงำมและสวนสวย ภำยในพระรำชวังมหีอ้งทีค่วรเยีย่มชม คอื Gallery Beauties ของพระเจำ้ลดุวกิที ่

1 แสดงภำพวำดสตรสีวยงำม 36 นำงในวงสงัคมนวิมคิ รวมถงึภำพวำดนำง โลลำ่ มอนเทช นักเตน้ร ำชำวไอรชิ 
ผูม้คีวำมสมัพันธก์บัพระเจำ้ลดุวกิที ่1 และเป็นสำเหตทุีท่ ำใหพ้ระองคส์ละรำชบลัลังก ์สวนทีป่ระทับในฤดลูำ่สตัว ์

อะมำเลยีนบรูก์ Amalienburg ถอืเป็นผลงำนรอคโคโคชัน้เอกของยุโรปะต ำหนักทีป่ระทับในฤดรูอ้น และงดงำม

เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เขำ้สู่กลำงเมอืง มวินิค Munich จำกนั้นน ำท่ำนไปยัง โอลมิปิกปำร์ก Olympic Park  
ศูนย์กฬีำขนำดใหญ่ส ำหรับกำรจัดกำรแข่งขันมหกรรมกฬีำโอลมิปิกฤดูรอ้น ทีม่วินิคเป็นเจำ้ภำพเมือ่ปี 1972 

ปัจจบุนันีโ้อลมิปิกปำรก์เปรยีบเหมอืนสว่นส ำคญัสว่นหนึง่ของชวีติชำวเมอืง ทีน่ีเ่ป็นทีต่ัง้ของแลนดม์ำรก์สมัยใหม่
ทีส่ ำคญั 2 อยำ่งของมวินคิ คอื หอโทรคมนำคม สงู 290 เมตร และสเตเดยีมทนัสมัยสรำ้งแบบหลงัคำเต็นทด์ว้ย

แทง่สลงิเหล็กยดึแขวนแผ่นอะครีลกิโปร่งแสงทีค่ลุม เป็นหลังคำเหมอืนใยแมงมุม ถำ้ไม่กลัวควำมสงู สำมำรถ

ขึน้ลฟิตไ์ปชมววิชัน้บนสดุได ้และน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ เมอืงอนิกอลสตัดท ์Ingolstadt เพือ่ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงที ่องิ
กอลสตัดท ์เอำ้ทเ์ลท วลิเลจ Ingolstadt Outlet Village เอำ้เลตขนำดใหญ่ทีม่สีนิคำ้หลำกหลำยแบรนด ์อำท ิ

Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The 
North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ  อิส ร ะ ให ท้่ ำนช อ้ป ป้ิ งตำม

อัธยำศัยนิค – พระรำชวังนิมเฟนบวร์ก - โอลมิปิกปำร์ค - ชอ้ปป้ิงที ่Ingolstadt Village Factory Outlet – ท่ำ

อำกำศยำน มวินคิ 
 

เทีย่ง  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
 

13:00 น. น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน มวินคิ  
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15:35 น. ออกเดนิทำงสู ่โดฮำ ประเทศกำตำร ์โดยสำยกำรบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR058 
 

23:05 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน โดฮำ ประเทศกำตำร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

 
 
 

วนัที ่6 โดฮำ - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภูม)ิ 

 
01:55 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 

 
12:10 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีำ่ 

เยอรมนั 

เดอืน  กนัยำยน 

11 ก.ย. 59 - 16 ก.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 3,500 

18 ก.ย. 59 - 23 ก.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 3,500 

เดอืน  ตลุำคม 

02 ต.ค. 59 - 07 ต.ค. 59  38,555 37,555 36,555 5,500 3,500 

09 ต.ค. 59 - 14 ต.ค. 59  38,555 37,555 36,555 5,500 3,500 

เดอืน  พฤศจกิำยน 

03 พ.ย. 59 - 08 พ.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 3,500 

09 พ.ย. 59 - 14 พ.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 3,500 

13 พ.ย. 59 - 18 พ.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 3,500 

23 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59  37,555 36,555 35,555 5,500 3,500 

เดอืน  ธนัวำคม 

04 ธ.ค. 59 - 09 ธ.ค. 59 * วนัพ่อ 39,888 38,888 37,888 5,500 3,500 

25 ธ.ค. 59 - 30 ธ.ค. 59  45,888 44,888 43,888 5,500 3,500 

 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตัว๋ทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำง

กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท้ำ่นโปรดระบมุำใหช้ดัเจน 

 กรุณำสง่รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมัดจ ำทัวร ์หรอืค่ำทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยทำ่น กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผดิ ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรสง่ส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษัิทในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมกีำรแจง้ลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถำ้แจง้หลังจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทกุอยำ่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจำกทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่มัดจ ำ และคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั กอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท้ำ่นทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่ำ่นไดร้ะบไุว ้
 รำคำทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

 ทำงบรษัิทไม่มนีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคำ้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรเ์ทำ่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีำยกุำรใชไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน กอ่นหมดอำย ุนับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 

 ลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมำตรำฐำนโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ ำหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทำงไปตำ่งประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกับ

ผูใ้หบ้รกิำรในสว่นตำ่งๆ จงึรบกวนทกุทำ่นเตรยีมคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวรร์ะหวำ่งกำรเดนิทำง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่ำทีพั่กโรงแรมระดับมำตรำฐำนหรือเทียบเท่ำ 3-4 ดำว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร์ กำร

แขง่ขันกฬีำ หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำจจะมกีำรปรับเปลีย่น

โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 
 คำ่อำหำรครบทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 

 คำ่รถรับ – สง่สนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์

 คำ่อตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน ำเทีย่ว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ ทำ่นละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ

สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบริษัท** อัตรำเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร

เดนิทำง 
 คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไมร่วมทปิพนักงำนขบัรถ) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คำ่บรกิำร และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

 คำ่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนยีมคอื 30 Euro /ทำ่น 

ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 

 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะนัน้กระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดังนี้ กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ ำนวนไมเ่กนิทำ่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำนีท้ำงบรษัิทจะไมร่วมคำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%, คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 

 คำ่ยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญใ่นโรงแรมทำ่นละ 1 ใบ 

 คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ ตำ่งดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ถำ้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝำก (ถำ้ม)ี 6. รูปถำ่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทำงบรษัิทจะเป็นผูด้ ำเนนิกำร

ยืน่วซีำ่ใหท้ำ่น โดยช ำระคำ่บรกิำรตำ่งหำก (ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้

เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่)  
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 คำ่วซีำ่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรยืน่ ทำ่นละ 3,500 บำท (คำ่วี

ซำ่อำจมกีำรเปลีย่นแปลขึน้ลงตำมอัตรำคำ่เงนิ) (คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทำงสถำนทตูจะไม่คนืคำ่ธรรมเนยีมใหก้บัทำ่น ไม่

วำ่ทำ่นจะผำ่นกำรพจิำรณำหรอืไม่ก็ตำม) 
  

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พำสปอรต์  ☒  วซีำ่ 

 
หมำยเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ทำ่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทำงบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรือไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจลตำ่งๆ 
3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำม

ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผู ้

เดนิทำงเนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติ
สอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิทไม่อำจคนืเงนิให ้

ท่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวซี่ำ อันสบืเนื่องมำจำก

ผูโ้ดยสำรเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ
ชำวตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจำกมเีอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 

5. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำ หรือทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิท หรือช ำระโดยตรงกับทำงทำง
บรษัิทจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบ และยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขกำรจอง / กำรยกเลกิ  

 
กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรุณำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมัดจ ำ งวดแรก 20,000 บำท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำง  

 กรณี ไมม่วีซี่ำ หำกมคีวำมประสงคใ์หท้ำงบรษัิทด ำเนนิกำรยืน่เอกสำรวซี่ำ จะตอ้งมคีำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร 

ทำ่นละ 3,500 บำท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีำ่ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรหัก 

คำ่มัดจ ำตัว๋เครือ่งบนิทำ่นละ 5,000 บำท พรอ้มคำ่ธรรมเนยีมในกำรยนืวซีำ่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ำยใน 7 วัน 
หลงัจำกวนัทรำบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีำ่ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักคำ่ธรรมเนยีม

ตำมรำคำจรงิ 
 กรณี วซีำ่ไมผ่ำ่น กำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ 

 กำรยืน่ขอวซีำ่เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทำ่น กรุณำจัดเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสำรประกอบกำรยื่นวซี่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 4-6 สัปดำห ์ก่อนกำรเดนิทำง (ในกรณีทีเ่อกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำง

สถำนทูตฯ อำจจะปฏเิสธกำรอนุมัตวิซีำ่ของทำ่นได ้และทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่เอง หำกตอ้งกำรยืน่วซี่ำ

อกีครัง้หนึง่) 
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 กรณีท่ำนส่งเอกสำรในกำรท ำวซี่ำล่ำชำ้ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบนิ และผลวซี่ำของท่ำนไม่ผ่ำน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

 
กำรยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 60 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนำ้ 45 – 59 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 5,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 31 – 44 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 10,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 21 – 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ลว่งหนำ้ 1 – 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทำง, ถกูปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำร

ลืน่กำรเดนิทำงของทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืได ้คอื คำ่ธรรมเนยีม
ในกำรมัดจ ำตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืลำ่ชำ้ของสำย

กำรบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

กำรควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสำรประกอบกำรขอ SCHENGEN VISA  สถำนทตูเยอรมนั 
 
สถำนทีต่ดิตอ่ 

กำรขอวซีำ่ผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นตอ้งมำสแกนลำยนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ำรอ้งขอวซีำ่ **ใชเ้วลำในกำรขอวซี่ำ

ประมำณ 15 วนัท ำกำร ไมร่วมวนัเสำร-์อำทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
 

กำรเตรยีมเอกสำร  
1. ส ำหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทำงมอีำยุเหลอืนับจำกวันเดนิทำงสำมำรถใชง้ำนได ้

ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน (ถำ้ทำ่นทีม่พีำสปอรต์เลม่เกำ่ใหแ้นบมำดว้ย)  
 รูปถ่ำยส ี 2” จ ำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตำด ำ, แต่งกำยสุภำพ, 

ไม่เอำรูปรับปรญิญำ, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุรำชกำร, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขำว ตอ้งไม่เป็นลวดลำย และหำ้มเป็นภำพถ่ำยที่

สแกนจำกคอมพวิเตอร)์   
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น, บตัรประชำชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บำ้น/เบอร์ที่

ท ำงำน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นกำรยืน่ขอวซีำ่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทำงสมรส และเอกสำรเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่ำ, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่, นำมสกลุ (ถำ้ม)ี  

 หลกัฐำนกำรเงนิ (กรุณำเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถำนะทำงกำรเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนำคำร ระบ ุชือ่เจำ้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นำมสกลุใหถู้กตอ้งตำมหนำ้พำสปอรต์) ม ี

อำยไุมเ่กนิ 20 วนั นับจำกวนัทีย่ืน่วซีำ่ 
2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจำกเดอืนทีจ่ะยืน่วซีำ่ มยีอดเงนิไม่ต ำ่กวำ่ 100,000 บำท

ต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กำ้วขำ้มเดอืน (สะกดชือ่-นำมสกุลใหถู้กตอ้ง
ตำมหนำ้พำสปอรต์) ม ีอำยไุมเ่กนิ 20 วนั นับจำกวนัทีย่ืน่วซีำ่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน ำสมุดไปแสดงใหเ้จำ้หนำ้ทีส่ถำนทตูในวัน
สมัภำษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทำ่นัน้ ** 

 หนังสอืรับรองกำรท ำงำน (ฉบบัจรงิ) จำกบรษัิททีท่ำ่นท ำงำนอยู ่(ภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงำนบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนฉบบัจรงิ (ภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 
2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ (กรณีเป็นเจำ้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส ำเนำใบทะเบยีนพำณชิย ์และหนำ้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิกำร และชือ่ผูเ้ดนิทำงเป็นหุน้สว่น หรอื
เป็นเจำ้ของกจิกำรดว้ย     

3. กรณีท ำธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนกำรคำ้) ใหท้ ำหนังสอืชีแ้จงต่อสถำนทูต (ภำษำอังกฤษ

เทำ่นัน้) 
4. กรณีขำ้รำชกำร ตอ้งใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนนัน้ๆ (ภำษำองักฤษ หรอื ภำษำไทย) 

ไมส่ำมำรถใชส้ ำเนำบตัรขำ้รำชกำรเพยีงหลักฐำนเดยีวยืน่ตอ่สถำนทตูได ้  
2. ส ำหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ ทีเ่ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง (เอกสำรเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองกำรเรยีน (ตวัจรงิภำษำองักฤษเทำ่นัน้) จำกโรงเรยีนหรอืมหำวทิยำลยัเทำ่นัน้  

3. ส ำหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง และอำยไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสำรเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงทีท่ ำจำกทีว่่ำกำรอ ำเภอ (ถำ้เดนิทำงพรอ้มบดิำหรือมำรดำทำ่นใดทำ่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท ำ)  

 หนังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีน (ภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุต ำ่กวำ่ 15 ปีขอส ำเนำสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่สำมำรถใชบ้ตัรประชำชน

เด็กได)้  

 ส ำเนำบตัรประชำชน (บดิำ และมำรดำ)   

 ใบรับรองกำรท ำงำนงำนของบดิำ หรอื มำรดำ 
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 กรณีทีบ่ดิำ หรอืมำรดำเป็นขำ้รำชกำร ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกตน้สงักดั และส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร 

1 ชดุ  

 หลกัฐำนกำรเงนิ (ส ำเนำบญัชเีงนิฝำกธนำคำรถำ่ยตัง้แตห่นำ้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิำ หรอืมำรดำ  

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูเ้ดนิทำง, บดิำ และมำรดำของผูเ้ดนิทำง 

4. ส ำหรบับุคคลทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งประเทศแตม่ถี ิน่พ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดนิทำงถอืหนังสอืเดนิทำงพำสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำผลวซีำ่อย่ำงนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทำงพำสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ท่ำนตอ้งท ำกำรแจง้เขำ้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสำมำรถยื่นวีซ่ำได ้

(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำผลวซีำ่ขึน้อยู่กบัทำงสถำนทตู) 
 

*** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรตำมทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นกำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น *** 

 
หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดั

หมำย และโปรดแตง่กำยสุภำพ ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ
และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิทำงบรษิทัใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วดว้ยเชน่กนั 
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชือ่ – นำมสกลุผูจ้อง *:     

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     
วนัเดนิทำง *:     

 

รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปตำ่งประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  
1. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    
2. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

3. ชือ่ – นำมสกลุ:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกลุ:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    
 

หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อำหำร:  ☐  ไมท่ำนเนือ้ววั ☐  ไมท่ำนเนือ้หมู ☐  ไมท่ำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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