
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – อาบูดาบี (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ 
��.!" น. พรอ้มกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั&น ' ประตูหมายเลข - เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั�นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ 
คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื�องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

�:.;" น. ออกเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮดัแอรเ์วย ์เที>ยวบินที> EY405 
 (มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 0.23 ชั �วโมง) 
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  
 
วนัที>สอง อาบูดาบี – แฟรงกเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) – มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์  

";."" น. ออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงกเ์ฟิรต์ ดว้ยเที>ยวบินที> EY001 
 (มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั �วโมง) 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์  ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
(เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย = ชั �วโมง)  
นําท่านออกเดินทางสู่ แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมืองที�ตั�งอยูบ่นริมฝั�งแม่นํ�าไมน์ เป็นเมืองที�
มีประวติัต่อเนื�องอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที�ซึ�งกษัตริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองค์
เคยใชเ้ป็นสถานที�ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี� แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมือง
ศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของเยอรมนีและเป็นเมืองที�มีความรํ �ารวยมากที�สุดใน
สหภาพยุโรปอีกดว้ย นําท่านชม มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวิหาร
ศกัดิMสิทธิMที�มีขนาดใหญ่ที�สุดแห่งนครแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึ� นแบบโกธิคสไตลใ์นช่วงศตวรรษ
ที� 13 ซึ�งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี� ยงัใชเ้ป็นสถานที�ในการเลือกตั�งผูป้กครองแควน้แห่ง
โรมันคริสตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนยร์วมจิตใจของชาวเยอรมันตั�งแต่ศตวรรษที�19 
เป็นตน้มา 

เที>ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์(Heidelberg) เมืองอันแสนโรแมนติก ตั�งอยู่บริเวณฝั�ง

แม่นํ�าเน็กคาร ์(Neckar River) อดีตเมืองศนูยก์ลางการศึกษาที�สาํคญัของเยอรมนั และยงัเป็น
ที�ตั�งของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ มหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศเยอรมนัอีกดว้ย จากนั�น
นําท่านถ่ายรูปกบัปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ปราสาทหินทรายแดง อายุกว่า 
\33 ปีที�สรา้งอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่นํ�าเน็กคาร์ ซึ�งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้
โดยรอบ  

คํ >า รบัประทานอาหารคํ >า ณ ภตัตาคารอาหารพื& นเมือง  
� นาํคณะเขา้สูที่>พกั LEONARDO HOTEL, HEIDELBURG หรอืเทียบเท่า 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที>สาม ไฮเดลเบิรก์ – สตราสบูรก์ – ทิทิเซ่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) ประเทศฝรั �งเศส เมืองหลวงแห่งแควน้อลั

ซาส ตั�งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ�าไรน์ ไดชื้�อวา่เป็นหวัใจของทวีปยุโรป นําท่านชมยา่นเมืองเก่า หรือ
ที�เรียกว่า LE PETITE FRANCE นําท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอรท์เธอดาม มหาวิหารศิลปะ
โกธิคที�ก่อสรา้งดว้ยหินทรายแดง ที�สวยงามที�สุดแหง่หนึ�งในยุโรป  

เที>ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กที�ถูกโอบลอ้มดว้ยขุนเขา 

ตั�งอยู่ในเขตของป่าดํา (Black Forest) ที�ปกคลุมไปดว้ยป่าสนนับหมื�นไร่สุดลูกหูลูกตา 
จากนั�นนําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ (Lake Titisee) ทะเลสาบขนาดเล็ก อยูสู่งจาก
ระดบันํ�าทะเล fg3 เมตร อีกทั�งทะเสลาบ
แห่งนี� ยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที�ยวใน
แถบป่าดาํ มากว่า h33 ปี (ขอสงวนสิทธิM
ในการคืนเงินกรณีสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ทําใหไ้ม่สามารถ
ล่องเรือได)้ จากนั�นนําท่านอิสระชอ้ปปิ� ง
สินคา้พื� นเมือง อาทิเช่น งานไมแ้กะสลัก, 
นาฬิกากุก๊ก ูสญัลกัษณข์องป่าดาํ 



  

คํ >า รบัประทานอาหารคํ >า ณ ภตัตาคารอาหารพื& นเมือง 
� นาํคณะเขา้สูที่>พกั DORMERO HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที>สี> ทิทิเซ่ – แองเกิลเบิรก์ (สวิสเซอรแ์ลนด)์ – ขึ& นกระเชา้โรแตรช์มเขาทิตลิส – ลเูซิรน์     
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านขึ� นกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่ล่าสุดหมุน 203 องศารอบตวัเอง กระเชา้ไฟฟ้า

โรแตร ์(Rotair) ที�มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก 
ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทิศทาง
ตามเสน้ทางขึ� นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis)  เขา้
ชม ถํ&านํ&าแข็ง (Glacier Grotto)ที�ไม่เคย
ละลายมีความยาวถึง h23 เมตร และมีความ
ลึกสูงสุดถึง h= เมตร  บันทึกภาพภายในถํ�า
นํ� าแข็งท่ามกลางอุณหภูมิh-o องศา เชิญ
เพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นหิมะบนลานสกี  สุดแสนประทบัใจเป็นอยา่งยิ�ง  ชมทิวทศัน์
ของยอดเขาต่างๆ ที�ปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขุนเขาเป็นอนั
มาก 

เที>ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื& นเมือง 
บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ระยะทาง og= กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2  

ชั �วโมง)  เมืองท่องเที�ยวยอดนิยมอันดับหนึ� งของสวิตเซอร์แลนด์ ที�ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขุนเขา จากนั�นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที�
แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื�อเป็นอนุสรณร์าํลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิส
ที�เกิดจากการปฏิวติัในฝรั �งเศสเมื�อปี ค.ศ.h6\o ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ�งมี
ความยาวถึง o3g เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํ�ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ�งเป็นเหมือน
สญัลักษณ์ของเมือง ลูเซิร์น เป็นสะพานไม้
ที�มีหลังคาที�เก่าแก่ที� สุดในยุโรป สรา้งขึ� น
เมื�อปี ค.ศ. h222 โดยใต้หลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาว
สวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั�นใหท่้านได้
อิสระเลือกซื� อสินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโก
แลต, เครื�องหนัง, มีดพบั, นาฬิกายี�หอ้ดงั 
อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็น
ตน้ 

คํ >า อิสระตามอธัยาศยั เพื>อความสะดวกในการท่องเที>ยว 
 �นาํคณะเขา้สูที่>พกั IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรอืเทียบเท่า 



  

วนัที>หา้ ลเูซิรน์ – วาดุซ – อินสบ์รูค – หลงัคาทองคาํ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ นําท่านผ่านชม 
มหาวิหารแห่งวาดุซ สร้างขึ� นในปี ค.ศ.h6h2 โดยใช้เป็นศุนย์กลางของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก จากนั�นออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินสบ์รูค (Innsbruck)เป็นเมืองหลวงของ
แควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที�ยวของประเทศออสเตรีย ตั�งอยูริ่มฝั�งแม่นํ�าอิน ซึ�งคาํ
ว่าอินสบ์รูคนั�น แปลว่า สะพานแห่งแม่นํ�าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา
แอลป์ 

เที>ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื& นเมือง 
บ่าย นําท่านชม หลังคาทองคาํ (Golden Roof) 

เป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ� ง
ตั�งอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึ� นโดยจักรพรรดิ 
Friedrich ที� 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที� 15 สาํหรบั
เป็นที�ประทับของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมา
จกัรพรรดิ Maximilian 

ค ํ >า รบัประทานอาหารคํ >า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 �นาํคณะเขา้สูที่>พกั IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE  หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที>หก อินสบ์รูค – ปราสาทนอยสช์วานสไตน ์– มิวนิค – จตรุสัมาเรยีน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที�สวยงามบริเวณ

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นําท่านเดินทางขึ� นชม ปราสาทนอยชวานส
ไตน ์(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ�ง
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั�งตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ�งเป็นปราสาท
ของพระเจา้ลุดวิคที� 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว  ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที�ไดร้บัการ
ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด วา้กเนอร์  ซึ�งเป็นนักประพนัธ์เพลงที�ทรง
โปรดปรานยิ�ง  

เที>ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื& นเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เขา้สู่ นครมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง

หลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็นเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลิ์นและ
ฮมับรูก์) และเป็นหนึ�งในเมืองมั �งคั �งที�สุดของยุโรป ซึ�งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรฐับา
วาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนที�จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ�งของ
ประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทั�งดา้นศิลปวฒันธรรม และ
อาหารอนัเลื�องชื�อ ซึ�งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร ์นําชม จตัุรสัมา



  

เรยีน พลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ�มตน้ของประวติัศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค 
บริเวณนี� เป็นที�ตั�งของศาลาวา่การเมืองที�มีรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที�งดงามซึ�งสรา้งขึ� น
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที� 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ�งจะมี
นักท่องเที�ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที�จะออกมาเตน้ราํ เมื�อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. 
และ 17.00 น. เชิญเลือกซื� อสินคา้ของที�ระลึก เชน่ เครื�องเหล็กตราตุก๊ตาคู่ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
คํ >า รบัประทานอาหารคํ >า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

� นาํคณะเขา้สูที่>พกั HOLIDAY INN MUNICH SUD HOTEL, MUNICH หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที>เจด็ มิวนิค – สนามกีฬา Allianz Arena – Ingolstadt Outlet Village – สนามบินมิวนิค 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ สนามกีฬา Allianz Arena ที�ตั�งสโมสรฟุตบอลบาเยิรน์ มิวนิค ยอดทีมแห่ง
เยอรมัน เจา้ของแชมป์ลีกสูงสุดประเทศ (บุนเด
สลีกา) และแชมป์สโมรยุโรป (UEFA Champions 
League) ฤดกูาล 2012-2013 ตวัสนามจุผูช้มได้
ประมาณ 80,000 คน สรา้งดว้ยเทคโนโลยี�อัน
ทันสมัยสุดของโลก โครงสรา้งดา้นนอกเป็นวัสดุ
ประเภทเดียวกับยานอวกาศนาซ่า มีความเงามัน
สูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เชิญท่านถ่ายรูปสนาม
ดา้นนอก 

เที>ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านอิสระชอ้ปปิ� งที� Ingolstadt Outlet Village ท่านจะพบกนัเอาทเ์ลทขนาดใหญ่ มีสินคา้

แบรนดเ์นมสช์ั�นนําหลากหลาย อาทิเช่น Burberrly, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, 
Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, 
Valentino, Versace เป็นตน้ อิสระใหท่้านชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 

คํ >า ***อาหารคํ >า อิสระตามอธัยาศยั เพื>อความสะดวกแก่การชอ้ปปิ& ง 
19.00 น. นาํคณะเดินทางสูส่นามบินมิวนิค เพื>อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื& อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
;;.!� น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที>ยวบินที> EY004 



  

(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั �วโมง) 
 

วนัที>แปด อาบูดาบี - กรุงเทพฯ   
"r.'� น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื>อรอเปลี>ยนเที>ยวบิน 
":.'� น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที>ยวบินที> EY408 

(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 0.23 ชั �วโมง) 
�:.;� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ   

กาํหนดการเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ ;-! ท่าน 

� เด็ก ; 
ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน�;

ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน

�;ปี) 

พกัเดี>ยว 
เพิ>ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั vว 

�! – ;" เมษายน ;�r� 64,900 64,900 63,900 9,000 33,900 
;� – ;: พฤษภาคม ;�r� 57,900 57,900 57,900 9,000 26,000 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ>น** 
**ไม่รวมค่าวีซ่าเยอรมนั** 

 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง ; ขวบ �",""" บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั&งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน ;" ท่านขึ& นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzในการเลื>อนการเดินทาง หรอืเปลี>ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,���.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั&นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ, 

ที.จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที.เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย �4 วนั 
 
 



  

 
ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 6 ท่าน ซึ� ง
ถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยก
หอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเกบ็เงินเพิ�ม 
เติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและหอ้งพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ? า ซึ� งขึ?นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั?นๆ และหอ้งแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

อตัราค่าบรกิารนี& รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน o2 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ o ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ h,333,333 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารนี& ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

� ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ �; ยูโร/ทริป/ทา่น (;ยูโร/วนั/ทา่น)  
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ �r ยูโร/ทริป/ทา่น (;ยูโร/วนั/ทา่น)  
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 6% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 2% 
� ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยื>นวีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัที>สแกนนิ& ว) 
 



  

เงื>อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย oh วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื>อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที>วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
'� วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  



  

6. ในกรณีที�ลกูคา้ยื�นวีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรที์�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 
ยกเวน้ในกรณีที�วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ� นจริง 

เงื>อนไขและขอ้กาํหนดอื>นๆ 
1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

2. ทัวร์นี� เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า o3 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย h3 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิM ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิMในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  

-. นักท่องเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ
เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ
ส่วนที�บริษัทยงัมิไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั
ปฏิบติัเท่านั�น 

 
 



  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
�. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน h33 มิลลิลิตร
ต่อชิ� น และรวมกันทุกชิ� นไม่เกิน h,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ h ใบเท่านั�น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั�น  
;. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั&น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 
การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 0 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ตํ �ากวา่ o หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด !.� x '.� ซม. ใบหนา้ประมาณ 2 ซม.  
จาํนวน o รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื� นสีขาวเท่านั�น 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรยีน 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  
หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า 
(มีอายุไม่เกิน 2 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบ
จดทะเบียนการคา้ 

• กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริ�มงาน 
เงินเดือน จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื�อ
ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ที�มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที�อยู ่
และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีที�เป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

• กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) สาํเนาบัตรขา้ราชการ
บาํนาญ 

• กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี� แจงตนเองเกี�ยวกบัหน้าที�การ
งานเป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  
(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน !" วนั นบัจากวันนดัยื>นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั�นและตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านั�น กรุณาจดัเตรียมดงันี�  

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน ฉบบัจริงจากธนาคาร 
อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน () วัน นบัจากวันที+นดัยื+นวีซ่า  
***ผูที้� มีการประกอบอาชีพมีหนา้ที� การงานทาํตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 
7. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกุล (ถา้มี) 
8. สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต ํ >ากว่า �: ปีบรบูิรณ)์ 

เอกสารเพิ>มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ํ >ากว่า �: ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 
หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหนึ>ง 

เอกสารประกอบการยื>นขอวีซ่าเชงเกน้ (เยอรมนี) 



  

• เด็กเดินทางกับบุคคลอื>น บิดาและมารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ�งสามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ�ง
สามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา 
(ระบุชื�อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ�ง
สามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 
(ระบุชื�อมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.�') กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

• สาํเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

• สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 
กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เกี�ยวขอ้งทางสายเลือดเท่านั�น บิดามารดา,บุตร,พี�นอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�  

• หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุชื>อเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุชื>อผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที�ยื�นวีซ่า (สะกดชื�อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท
เป็นปัจจบุนัไม่เกิน ,- วนั นับจากวนัที� นัดยื� นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั&น*** 

• เอกสารเพื�ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ สาํเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทตูเยอรมนั เพื�อสแกนลายนิ� วมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูเยอรมนั โดยประมาณ 6 วนัทาํการ 

• หลงัจากที�ผูส้มคัรไดท้าํการยื�นขอวีซ่ากบัทางสถานทตูเยอรมนัแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัร
ทาํการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะทาํการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ดงันั�นหาก
ท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มเพื�อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 
 



  

แผนที>การเดินทางเพื>อการยื>นคาํรอ้งขอวีซ่า 
สถานที>ยื>นคาํรอ้งวีซ่า: สถานทูตเยอรมนั ถนนสาทรใต ้

การเดินทาง:     MRT สถานีลมุพินี  
       ถนนสาทรใต ้ถดัจากซอย สาทร ซอย h ประมาณ h33 เมตร 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ เยอรมนี 
!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และนาํสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยื>นวีซ่า !!! 
 

1. ชื�อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 
2. ชื�อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี�ยน)..................................................................................... 
3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 
7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 
 วนัที�ออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานที�ออก...................................... 
8. ที>อยูปั่จจุบนั(ที>พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 
9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 
10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาํแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 
11. ชื>อสถานที>ทาํงาน/สถานศึกษา และที>อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 
 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 
12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 2 ปีที�ผ่านมา 

 ไม่เคย 
 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั�งแต่วนัที�..................ถึงวนัที�...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการดาํรงชีพระหวา่งการเดินทางและพาํนักของผูส้มคัร 
 ตวัผูส้มคัรเอง 
 มีผูอื้�นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื�อบุคคลที�เดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ :/-/�"/�� กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที>สุด  
เพื>อผลประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

 
 การพิจารณาอนมุติัวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านั �น ทางบริษัทเป็นเพียง

ตวักลางในการอํานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านั �น 


