
 

 

รหัสทัวร B2B2000470 

ทัวรเบลเยี่ยม ลกัเซมเบิรก เยอรมน ีเนเธอรแลนด  7 วัน 5 คืน (QR) 

โดฮา | บรัสเซลส | ไฮเดลเบิรก | แฟรงกเฟรต | โคโลญ | อัมสเตอรดัม | ลองเรือหลังคากระจก  

 

 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – โดฮา (เท่ียวเมืองโดฮา) 
วันที่ 2. โดฮา – บรัสเซลส – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองดปลาซ 
วันที่ 3. บรัสเซลส – ลักเซมเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – ไฮเดลเบิรก 
วันที่ 4. ไฮเดลเบิรก – วูซบวรก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงกเฟรต 
วันที่ 5. แฟรงกเฟรต – โคโลญ – อัมสเตอรดัม  
วันที่ 6. อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – สนามบิน 
วันที่ 7. กรุงเทพฯ   
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา       

02.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู8 
เคานเตอร Q สายการบินกาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวก 

05.25 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตารแอรเวย เที่ยวบินที ่QR 827 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 

ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเขาสูเมืองโดฮา เมือง
หลวงประเทศการตาที่ ไดชื่อวาเปนไขมุกแหงเปอรเซียร ซึ่งสาเหตุมาจากการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วเปนอยางมากแมพื้นที่ของประเทศสวนใหญจะเปน
ทะเลทรายแตกาตารก็เปลี่ยนตัวเองจนกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ประเทศอาหรับ ซึ่งในป 2022 การตานั้นไดเปนเจาภาพฟุตบอลโลกดวย  นําทานไป
ยังเขต เวสตเบย (West bay) เขตศูนยกลางทางเศรษฐกิจของกาตาร ผานชมตึก
ระฟ�ามากมาย เชน ตึกเวิรลเทรดเซนเตอรโดฮา  , ตึก อัล ฟารดาล ทาวเวอร รวมถึง
โรงแรมตางๆ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีตึกที่เปนที่ทําการของรัฐบาลดวย หลังจากนั้นนําทาน
ตอไปยัง The Pearl Qatar โครงการระดับเมกาโปรเจคตการสรางเมืองใหมโดย
การถมพื้นที่ทะเลออกไป ครอบคลุมพื้นที่กวา 4 ลานตารางเมตร ลักษณะจะคลาย
โครงการ The Palm ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งปจจุบัน
โครงการ The Pearl ยังไมแลวเสร็จซึ่งคาดวาถาทุกอยางเรียบรอยแลวจะมีคาใชจาย
ประมาณ 15 พันลานยูเอสดอลลารเลยทีเดียว สําหรับคําวา The Pearl นั้นมาจาก
อดีตที่กาตารเคยเปนผูสงออกไขมุกรายใหญของโลกกอนที่จะถูกญี่ปุ�นแซงในเวลา
ตอมา นําทานชม Porto Arabia เฟสแรกที่สรางเสร็จของโครงการ The Pearl ซึ่ง
ประกอบไปดวยแหลงรวมรานคา สินคาแบรนดเนม รานกาแฟ ทาวเฮาส รานอาหาร
ตางๆ ทั้งอิตาลี สเปน จนถึงอาหารจีน นําทานเดินเลนชมบรรยากาศสบายๆ ริม



 

 

ชายหาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม พิพิธภัณฑศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art) ซึ่งจะตั้งอยูที่

กิโลเมตรสุดทายของ Doha Corniche โดยสถานที่นี้เปนที่รวบรวมเก็บโบราณวัตถุ
อันมีคา ที่มีรองรอยจากอารยธรรมสมัยกอนทั้ง รูปปم�นเกาแก ภาพวาด จิวเวอรรี่ ซึ่ง
นอกจากโบราณวัตถุแลว ตัวอาคารยังออกแบบ ดีไซนสวยงามรวมถึงบรรยากาศ
รอบๆยังมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก   หลังจากนั้นนําทานตอไปยัง “ซุค” (Souq 
Waqif) หรือตลาดพื้นเมืองชื่อดังของโดฮา โดยตัวตลาดแบงออกเปน ตลาดนก 
ตลาดทอง และตลาดเครื่องเทศ สินคาที่วางขายมีตั้งแตของที่ระลึกแบบแฮนดเมด 
อาหารพื้นบาน สัตวเลี้ยง เหยี่ยว รวมถึงมีการแสดงโชวนกเหยี่ยวและมาดวย แมวา
การตาจะเจริญไปมากแลวแตที่นี่จะยังคงสภาพสถาปตยกรรมดั้งเดิมของอาคาร
บานเรือนแบบอาหรับเอาไว อิสระใหทานไดเดินเลนตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก DOHA HOTEL หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 
  



 

 

วันที่ 2 โดฮา – บรัสเซลส – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองดปลาซ 
05.00 น. เดินทางสูสนามบินโดฮา 
09.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินบรัสเซลส โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 

193 
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 

6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที ่29 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและพิธีการศุลกากร นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) 
เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม (Belgium) เปนสถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการ
สนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต นําทานเที่ยวชมและถายรูปเปนที่
ระลึกกับ อนุสรณอะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดง
สินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อปค.ศ. 1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใส
เหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา จากนั้นนําทาน
เขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกัน
วาสวยที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส 
นํ าท าน เที่ ย วชมและถ าย รูป กั บ แม เน เก น พี ส  (Manneken pis) ซึ่ ง เป น
ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถือเปนรูปปم�น
ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากไดมีการเลาขาน
กันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติด
ไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ 
เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ เปนตน เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเลนและ
เลือกซื้อของที่ระลึก เชน กระเป�า KIPLING ผาลูกไมลายสวยงาม และ ช็อกโกแลต 
เปนตน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 บรัสเซลส – ลักเซมเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – ไฮเดลเบิรก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก นครรัฐที่

มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผานชมยานเมืองเกาแหง
ลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดยุค ผานชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโนเตรอะดาม 
ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมือง พระราชวังที่
ประทับของแกรนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และป�อมปราการสมัยโรมัน 
ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยูในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ออกเดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู

บริเวณฝم�งแมนํ้าเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญ
ของเยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
เยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองนี้ทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตอง
มาเยือนเมืองแหงนี้ แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษา
นานาชาติ จากนั้นนําทานเขาชมภายในปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg 
Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมนํ้าเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน
ของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป ชม
ประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก ที่
สรางเพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว 



 

 

จากนั้นชมถังไวนทีใ่หญที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL DUO หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 ไฮเดลเบิรก – วูซบวรก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงกเฟรต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองที่ตั้งอยูในบริเวณฟรังโคเนีย

ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมน ีเปนเมืองที่ตั้งอยูบนเนินเขา 
ริมฝم� งแมนํ้ า เมน  (Main) เป นแหล ง เพาะปลูกองุน เพื่ อผลิต ไวน  ซึ่ งบรรดา
สถาปตยกรรมในเมืองนี้ลวนเปนสไตลบารอค จึงไดรับสมญานามวาเปน Baroque 
City นํ าท าน ชมสะพ าน  Alte Mainbrücke ส ะพ าน ข าม แม นํ้ า เมน  ที่ มี
ประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 1,300 ป โดยสะพานนี้ถูกประดับตกแตงดวยรูปปم�น
นักบุญขนาดใหญ 12 องค เมื่อยืนอยูบนสะพานจะสามารถเห็นบานโบราณเรียงราย
สวยงาม มองเห็นปราสาท Festung Marienberg บนเนินเขา เปนทั้งรูปปم�น
นักบุญและบุคคลท่ีมีชื่อเสียง สะพานนี้ยังใชเปนตัวเชื่อมระหวางเขตเมืองเกา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ใหเวลาทานอิสระเพื่อชอปปم�งที่ WERTHEIM OUTLET เอาทเลตขนาดใหญที่มี

สินคาแบรนดเนมใหเลือกมากมายอาทิ เชน Coach, Calvin Klien, Amani, 
Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 
Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph 
Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, 



 

 

Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย นําทาน
เดินทางสูแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญ
ของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของ
ประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงกเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัว
ลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําเที่ยวชม
จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจตัุรัสท่ีเกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของจัตุ รัส โร เมอร  มี เวลาให ท าน เดิ น เล นย านถนน  ZEIL ที่ มี
หางสรรพสินคาท่ีทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนํา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 แฟรงกเฟรต – โคโลญ – อัมสเตอรดัม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเปน

เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยวชมตัว
เมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุด
พักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจึงเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้จึง
แล ว เสร็จในป  1880 มหาวิหารโค โลญ เป นศาสนสถานของคริสต ศ าสนา
โรมันคาทอลิก  นับ เปนวิหารที่ ใหญ และสู งที่ สุดในโลกในสมัยนั้ น  ลักษณ ะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 
เมตร จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมารี 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากนั้นเดินทาเขาสูกรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ 

พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด ทานสามารถเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคา
ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงคราม
เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่
หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแหง
ฝรั่งเศสเรืองอํานาจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก 

 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก VAN DER HOTEL A4 SCHIPHOL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคาระจก – สนามบิน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง สัมผัส

ชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัย
ศตวรรษที ่17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขา
ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทานจะไดสัมผัสและ
เรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมี
โอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยาง 
นาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ  เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน นําเดินทางสูสนามบินสนามบินสคิปโฮล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.15 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ 
QR 274 

23.45 น. เดินทางถึงกรงุโดฮา เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 



 

 

 

ราคาแนะนําเพียง  
LOVERS PLACES เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก เยอรมนี เนเธอรแลนด  

(เที่ยวโดฮา 1 วัน) 7 วัน 5 คืน  
โดยสายการบินกาตารแอรเวย (QR) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

08 ม.ีค. 
– 14 มี.ค. 63 

45,900 45,900 45,900 23,400 8,900 

15 มี.ค. 
– 21 มี.ค. 63 

46,900 46,900 46,900 24,400 8,900 

22 ม.ีค. 
– 28 มี.ค.  63 

46,900 46,900 46,900 24,400 8,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทานั้น 

02.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 980 
คณะเดินทางวันที่ 22-28 มีนาคม 2563 เดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที่ QR 
836: (02.45 – 13.15) 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ  
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 



 

 

 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมน ี(ประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

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

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

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 

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

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  

*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานบัจากวนัยื่นประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตวัจริง 1 ชดุ และ

สําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมตัิวีซา ไมสามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกบัการย่ืนขอวีซาในอดตี 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                                                            

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะ

มีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวี

ซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติ

ดวย*** 

 

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพื้นที่รูปถาย 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมใหเห็นหู

ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูปเทานั้น 

แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 

 

3. หลักฐานการทํางาน  

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วนัเริ่มทํางาน    (ขอเปน

ภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที ่โฉนด

ที่ดิน เปนตัน 

- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปน

ภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 

เดือนกอนยื่นวีซา) 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4. หลักฐานการเงิน  

4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 

เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีภายใน 15 

วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  

4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  

4.2.1. ตองทําเปนหนังสอืรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดง

ความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอสําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตร

ประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 



 

 

4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมดุเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 

6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเนื่องดวยนะคะ) 

แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวนันัดสัมภาษณ 

 

**สถานทูตไมรับพจิารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสิน** 

 

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 

-บัตรประชาชน 

-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถาม)ี 

-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต

มารดามาดวย 

-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา

มาดวย 

-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบดิาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตร



 

 

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใด

เปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรบัรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับ

เดินทางมาสัมภาษณดวยกนักับบุตรทีส่ถานทูตดวย** 

 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนือ่งจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 

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 หากตางจากปจจุบัน…………………………… 



 

 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเยาว 

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

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 

12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศพัท  /  สําหรบันักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมอืเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้ 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 



 

 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวซีาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาต/ิบริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพาํนักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


