
 

 

รหัสทัวร B2B1901746 

ทัวรออสเตรีย ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 

9 วัน 6 คืน (TG) 
จัตุรัสโรเมอร   Wertheim Village Outlet   ปราสาทไฮเดลเบิรก 
สตุทการท   ทิทิเซ   ปราสาทนอยชวานสไตน   เขาซุกสปตเซ   ซาลสบวรก 
เบิรชเต็ทกาเดน   ทะเลสาบโคนิก   พระราชวังแฮเรนเคียมเซ   โรเซนไฮม 
ยอดเขาซุกสปตเซ 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  1-9 ก.ย. 62  61,900 
วันที่  5-13, 16 -24 ต.ค. 62    62,900 
วันที่  10-18  พ.ย. 62  59,900 
วันที่  3 -11 ธ.ค.62  59,900 
 
 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต     

2 
แฟรงก เฟ รต – จัตุรัสโรเมอร – 
OUTLET –  
ไฮเดลเบิรก  
 

 O O 
NH 

HIRSCHBERG 
 หรือเทียบเทา  

3 ปราสาทไฮเดลเบิรก – สตุทการท 
– ทิทิเซ   O O O 

 
MARITIM 

หรือเทียบเทา 

4 ทิทิเซ – ปราสาทนอยชวานสไตน – 
อินสบรูก  O O  O 

RAMADA 
INNSBRUCK 

TIVOLI 
หรือเทียบเทา 

5 อินสบรูก – เขาซุกสปตเซ – อินส
บรูก  O O X  

MERCURE 
AMSTERDAM 

WEST 
หรือเทียบเทา 

6 อินสบรูก – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก  O O X 
MERCURE 
CENTRALE 
 หรือเทียบเทา 



 

 

7 
ซาลสบวรก – เบิรชเต็ทกาเดน –  
ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮ
เรนเคียมเซ – โรเซนไฮม  

O O O 
TRYP BY 

WYNDHAM 
หรือเทียบเทา 

8.  โรเซนไฮม – มิวนิค – สนามบิน O    

9.  กรุงเทพฯ     
 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 **
คณะที่ออกเดินทางพฤศจิกายนเปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
23.40 น.และไปถึงแฟรงคเฟรตเวลา 05.55 น.*** 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – OUTLET – ไฮเดลเบิรก 
06.15 น.  
 
 

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) 
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคาร
การเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงค
เฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้ง



 

 

เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร 
(Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยู
ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดินเลนยาน
ถนน ZEIL ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานได
เลือกซื้อสินคาแฟช่ันนํา  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 

นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกับ
การ ชอปปم�งเอาทเลท ที่รวบรวมรานคาชั้นนําไวอยางมากมาย อาทิเชน 
COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, 
SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, 
TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอ
สูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก 
ตั้งอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลาง
การศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่ง
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองนี้ทํา
ใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนํา
ทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NH HIRSCHBERG หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ปราสาทไฮเดลเบิรก – สตุทการท – ทิทิเซ     



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สราง

ขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของ
เมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 
900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่ง
ของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิ
ซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถังไวนที่ใหญที่สุดใน
โลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองสตุทการท (Stuttgart) เมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของเยอรมนี โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต โดยที่น่ีไดชื่อวาเปน “ดีทรอยทแหงเยอรมนี”เลย
ทีเดียว นําทานเขาสู จตุรัสลอสสพลาทซ (Schlossplatz) จัตุรัสใจ
กลางเมืองที่ใหญที่สุดในเมือง ที่ถูกสรางขึ้นในชวงระหวางป 1746 - 
1807 และมีการปรับปรุงใหมอีกครั้งในป 1977 เปนที่ตั้งของสถานที่
สําคัญๆมากมายไมวาจะเปน, พิพิธภัณฑศิลปะ , ลานน้ําพุ, สถานีรถไฟ
หลัก และอ่ืนๆ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่
ตั้งอยูในเขตป�าดํา (Black Forest) ใหทานไดอิสระชมความงามของ
บานเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา 
ที่เรียกวา แบล็กฟอเรสต สถานที่อันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทาน
ไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นชื่อ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย 



 

 

และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MARITIM หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ทิทิเซ – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมือง

เล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ เยอรมนีและออสเตรีย  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมู

เยอรมัน) 
บาย 
 
 
 

นําทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานส
ไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจา
หญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยู
บนยอดเขา  ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิค
ที่ 2 หรือ เจาชาย  หงสขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ท่ี
ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซ่ึง
เปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปราน จากน้ันออกเดินทางตอสูเมือง
อินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอก
ดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซึ่งคําวา
อินสบรูคน้ัน แปลวา สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู
ระหวางเทือกเขาแอลป�  



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 อินสบรูก – เขาซุกสปตเซ – อินสบรูก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นํ า เดิ นท างโดยรถ โค ชสู  สู เมื อ งการ มิ ช  พ าร เท น  เคี ย ร เช น 

(Garmisch Partenkirchen) จากน้ันนําทานสู สถานีรถไฟซุกสปต
เซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู ยอดเขาซุกสปตเซ ภูเขาที่สูง
ที่สุดในเยอรมัน ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขางทาง 
จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทานเปลี่ยนเปน
กระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดับความสูงสูระดับความสูง 3,000 เมตร 
ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� 
และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของ
เยอรมันและออสเตรีย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ไสกรอก
เยอรมัน) 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับเมืองอินสบรูค (Innsbruck) นําทานชม
หลังคาทองคํา(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินส
บรูค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 
ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล 
ตอมาจักรพรรดิ Maximilian และใหอิสระเดินเลนภายในเมืองเกา  



 

 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 อินสบรูก – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 

ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุด
ใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบ
สวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 
และเปนพื้ นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 

เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอัน
เปนบานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียง
กองโลก นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา 
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค 
เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปน
ศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศ
ที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่ง



 

 

เปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” 
(The Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลกอิสระชอปปم�งถนนเกไทร
เดร (Getreidegasse) ถนนชอปปم�งชื่อดังยานกลางเมืองเกา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE CENTRALE หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 7 ซาลสบวรก – เบิรชเต็ทกาเดน –  ทะเลสาบโคนิก – พระราชวังแฮ

เรนเคียมเซ – โรเซนไฮม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเต็ทกาเดน (Berchtesgaden) เมือง

สวยในเขตบาวาเรียที่หอมลอมไปดวยเทือกเขาและงดงามดวยทะเลสาบ
ตางๆใหเวลาทานไดเดินเลนชมเมืองที่เดิมเปนศูนยกลางทางการคาและ
การสํารวจหาเกลือและสินแร บริเวณเมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะและการ
สรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวตกแตง
ดวยลายปูนสไตลสตัดโก นําทานชมความสวยงามของ ทะเลสาบโคนิก 
(Konig See) ที่แปลวาทะเลสาบพระราชา เพราะเปนทะเลาสาบที่มี
ความลึกที่สุดและเปนทะเลสาบที่ไดชื่อวานําใสที่สุดในเยอรมนี เปนฟ
ยอรด งดงามที่สุดในเยอรมนี แหลงกําเนิดมาจากการละลายของหิมะบน
ยอดเขา อิสระใหทานเดินเลนที่ทะเลสาบตามอัธยาศัย โดยทานอาจจะ
เลือกลองเรือที่ทะเลสาบชมความงามโดยรอบ หรือ ถายรูปกับกับ
ทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ�าของทองฟ�าโดยมีเทือกเขาแอลป�เปน
ฉากหลังก็ได  



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย 
 

นําทานเดินทางน่ังเรือขามสูเกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อัน
เปนที่ตั้งของพระราชวังแฮเรนเคียมเซพระราชวังที่ไดรับการขนานนาม
ใหเปน “พระราชวังแวรซายน แหง บาวาเรียน”  โดยพระราชวังน้ีถูก
สรางโดยพระเจาลุควิคที่ 2 แหงบาวาเรีย หรือเจาชายหงสขาว โดยมี
ตนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศฝรั่งเศส ตัวพระราชวัง
โอบลอมดวยความรมรื่น ของป�าไมนานาพันธและเชื่อมดวยคลองขนาด
ใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา, สวยสวยและน้ําพุ นําทานเขาชม 
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ(Herrenchiemsee Palace ) ภายใน
ตกแตงดวยศิลปะอลังการจากชางฝมือในยุคน้ันที่ทานจะไดเห็นจากหอง
วาราชการ, หองบรรทม, หองฉลองพระองค และที่ โดดเดนที่สุดคือหอง
กระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตลเฟรนชโรโคโค ได
เว ล า อั น ส ม ค ว ร นํ าท าน เดิ น ท า งต อ ไป ยั ง เมื อ ง โร เซ น ไฮ ม  
(Rosenheim) เมืองเล็กๆในแควนบาวาเรีย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก  นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง เ ข า สู ที่ พั ก  TRYP BY WYNDHAM 

ROSENHEIM หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 โรเซนไฮม – มิวนิค – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน



 

 

สนามบิน 
14.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG925  

**คณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเป�นตนไปจะออก
เดินทางเวลา 13.35 น.และถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
06.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
โปรแกรม :  ROMANTIC GERMANY AND AURTRIA  
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

1 – 9 ก.ย. 62  61,900 61,900 61,900 61,900 37,900 10,500 
5 – 13 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 38,900 10,500 

16 – 24 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 38,900 10,900 
10-18 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 8,500 
3 – 11 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 35,900 8,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 



 

 

         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา



 

 

วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพัก
แบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไม
ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ 
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการ
ย่ืนขอวีซาจะมี เงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทาํงาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 



 

 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 

 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 

 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
             ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).................................. 

 
**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 
 
 
 
 


