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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
23.40 น.  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประต ู2 แถว D โดยมีเจา้หนา้ท่ี
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920  
**คณะที่ออกเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 13 พ.ค. จะออกเดินทางเวลา 23.45 น. และไปถงึแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 06.15 น.*** 

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– แบมเบริก์ – นูเรมเบริก์  
05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวนัท่ี 

2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้
เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ ท่ีส  าคญัของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็น
สถานีรถไฟตน้แบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปของรชักาลที่ 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร ์
(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่า
การเมือง ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– แบมเบิรก์ – นเูรมเบริก์ 
วนัท่ี 3. นเูรมเบริก์ – คารโ์ลวี วาร–ี ปราก     

วนัท่ี 4. ปราก – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บดูาโจวิค 

วนัท่ี 5. เชสกี ้บดูาโจวิค – ฮลัสตทั – มวินิค 

วนัท่ี 6. มวินิค – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดินทางตอ่สูเ่มืองแบมเบิรก์ เมืองทอ่งเท่ียวอีกแหง่หนึ่งของประเทศเยอรมนี น าท่านชมมหาวหิารแบมเบริก์ หรือ

ช่ือเป็นทางการว่า มหาวิหารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มี
ความสาคญัเป็นท่ีตัง้ของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่ง แบมเบิรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้ง
ครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีท่ีสอง  จากนั้นเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคาร
บา้นเรอืนแบบโบราณท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์มีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเม่ือสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฮิต
เลอรไ์ดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนีเ้ป็นกองบญัชาการทางการทหารเพ่ือต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และตวัเมืองโดนกลุ่มสมัพนัธ์
มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ไดร้ว่มมือกนับรูณะใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียงของเดิมมากท่ีสดุ น า
ทา่นถ่ายรูปกบัวิหารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วิหารสวยประจ าเมือง   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ทีพั่ก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO HOTEL NURNBERGหรอืเทียบเทา่  

วันที ่3 นูเรมเบริก์ – คารโ์ลวี วารี– ปราก     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคารโ์ลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสดุของสาธารณรฐัเช็ค เป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศนูยก์ลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคารโ์ลวี วารี  ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของผูค้น
ทั่วโลกท่ีจะมาใชบ้ริการรกัษาสขุภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ เชิญทดลองด่ืมน ้าแรซ่ึ่งตอ้งด่ืมกบัแกว้พิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนท่ีมีปากย่ืนออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เป็ดอบโบฮเิมยีน) 
บ่าย 

 
 
 
 

น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโล
วาเกีย  ซึงไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ  น าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder 

Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มีจดุเด่น
คือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเล่น 
และชอ้ปปิ้งสนิคา้แบรนดเ์นมย่านเมือง 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั B AND B PRAGUE CITY หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 ปราก – เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสกี ้บูดาโจวคิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้ชมมหาวิหารเซนตว์ิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัย
ศตวรรษท่ี 14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงปราก  ซึ่งพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริยส์  าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4 , พระเจา้เฟอรด์ินานดท่ี์ 1 และ  พระเจา้
แมกซิมิเลี่ยนท่ี 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ไดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวังหลวง (Royal 

Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใชเ้ป็นท่ีประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดินชมย่าน
ช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีรา้นขายของท่ีระลึก วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากนัน้น าท่านเดินเล่นบน
สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตลโ์กธิคท่ีสรา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 14 
สมยัพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหลา่นกับญุที่ตัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 

เมืองท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสอง
ฝ่ังของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้บัการอนุรกัษ์และขึน้
ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้
เม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายเุก่าแก่กว่า 700 ปี 
ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square 
และโบสถเ์ก่ากลางเมือง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าทา่นเดินทางสู ่เชสกี ้บูดาโจวคิ (Ceske Budejovic) 
ทีพั่ก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL METROPOL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 เชสกี ้บูดาโจวคิ – ฮัลสตัท – มิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขา
และป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอันดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศ
เยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื่องช่ือ ซึ่ งไดแ้ก่ ไสก้รอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ์น าท่าน ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของ
ประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ี
งดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวรอ
คอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทา่นตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO MUNICH หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 มิวนิค – สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ เท่ียวบินท่ี TG925 
**ส าหรับคณะทีเ่ดนิทางตัง้แต่ 24 ม.ีค. จะออกเดนิทางตัง้แต่เวลา 14.25 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 06.05 น.*** 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถงึกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 



  6  เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วนั 4 คืน  BY TG                                                                                AEU107-34 

 

ราคาแนะน าเพยีง :  

เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน 

 โดยสารการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

18 – 24 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 43,900 17,370 4,900 

24 – 30 มี.ค. 63 43,900 43,900 43,900 43,900 17,370 4,900 

13 – 19 พ.ค. 63 45,900 45,900 45,900 45,900 19,370 5,900 

27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 63 45,900 45,900 45,900 45,900 19,370 5,900 

9 – 15 มิ.ย. 63 45,900 45,900 45,900 45,900 19,370 5,900 

30ม.ิย. – 6 ก.ค. 63 45,900 45,900 45,900 45,900 19,370 5,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ( 10 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 21 EURO) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิซี่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคา่ใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทบัวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลบั  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรงขนำด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ ำนวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน    

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบนัทีก่ ำลงัศกึษำ

อยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (สถำนทตูไมรั่บเอกสำรทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีำยใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภำษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส ำเนำหนำ้พำสปอรต์หรอื

บตัรประชำชนของผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 

5. หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำถำ่ยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 

6. หำกในส ำเนำบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลำ่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภำษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถำ่ยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

-ทะเบยีนบำ้น 
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-บตัรประชำชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบตัร (ถำ้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำ

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตวั [ภำษำองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชำตปัิจจบุนั ...............................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตวั นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมำยเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบนัศกึษำ 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 
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             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจ้ัดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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