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เดนิทางโดยสายการบนิ Qatar Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกอนัดบัที ่2 จาก Skytrax World Airline Awards 2018 

น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
หำกทำ่นตอ้งซือ้บัตรโดยสำรภำยในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมำณ 10 วันกอ่นเดนิทำง 
หำกทำ่นตอ้งกำรจองต๋ัวเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำสอบถำมเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจำ้หนำ้ทีก่อ่น กรณุำเลอืกซือ้บัตรโดยสำรภำยในประเทศ
ประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวันและเวลำในกำรเดนิทำงไดแ้ละหำกกรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ เชน่ ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ  
กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง เน่ืองจำกสำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณแ์ลว้วำ่  
อยูน่อกเหนือควำมควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพำณชิย ์หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำมปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตำ่งๆทีอ่ยู ่เหนือควำมควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆไดใ้นทกุกรณี 

สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์QATAR AIRWAY (QR) 

ขาไป QR833 BKK - DOH 20.55 – 00.10 

ขาไป QR069 DOH – FRA 01.35 – 07.10 

ขากลบั QR058 MUC - DOH 16.55 – 23.30 

ขากลบั QR836 DOH - BKK 02.55 – 13.30 



  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

14 – 20 เม.ย.62 (วนัสงกรานต)์ 53,990 51,990 12,000 

19 – 25 พ.ค. 62 (วนัวสิาขบชูา) 48,990 46,990 12,000 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า) 

 

วนัที ่1       กรุงเทพฯ – โดฮา 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์P ประตู 7-8 
ของสำยกำรบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์พบเจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

20.55 น.  ออกเดนิทำงสู ่กรุงโดฮำ ประเทศกำตำ้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR833 
00.10 น. ถงึท่ำอำกำศยำนโดฮำ แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
01.35 น. ออกเดนิทำงสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยเทีย่วบนิที ่QR069 

บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่2 
      แฟรง้คเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ยา่นเมอืงเกา่ – วูรซ์เบริก์ – 

      วหิารวูรซ์เบริก์ – สะพานอลัเทอไมนบ์รคึ – ป้อมมาเรยีนแบรก์ – นูเร็มเบริก์ 

07.10 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานแฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีหลงัผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 
พรอ้มรบักระเป๋ำสมัภำระแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงศนูยก์ลำงทำงกำรเงนิ
ของเยอรมนี และใหญ่ทีส่ดุในยุโรปอกีดว้ย น ำท่ำนชม จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) จัตรุัสทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุ
ในเมอืง เป็นทีต่ัง้ของศำลำวำ่กำรกลำงเมอืงเกำ่นครแฟรงเฟิรต์ โดยรอบจัตรุัสเป็นบำ้นโครงไมใ้นสมยักลำง

ทีไ่ดร้ับกำรบูรณะแลว้ 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 แลว้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วรูซ์เบริก์ (Würzburg) ระยะทำงประมำณ 122 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ  
1 ชัว่โมง 20 นำท ีเมอืงบนเนนิเขำ รมิฝ่ังแม่น ้ำไมน ์เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่โรแมนตกิทีส่ดุแห่งหนึง่ในเยอรมนี  

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1) 
น ำท่ำนชมเมอืงเกำ่ทีม่ปีระวตัศิำสตรม์ำอย่ำงยำวนำน ชม วหิารวรูซ์เบริก์ (Würzburg Cathedral) 
โบสถโ์รมันคำทอลกิ สรำ้งเพือ่อทุศิใหแ้ด ่St.Kilian เป็นโบสถส์ไตลโ์รมำเนสถ ทีม่หีอหอยสงูกวำ่ 105 เมตร  

 แลว้น ำท่ำนเดนิขำ้ม สะพานอลัเทอไมนบ์รคึ (AlteMainbruecke) สะพำนเกำ่แกข่ำ้มแม่น ้ำไมน ์สรำ้ง
ขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1473 - 1543 ซึง่จุดเดน่ของสะพำนแหง่น้ี คอื มรีูปปั้นอยู่รมิสะพำน  
และชม ป้อมมาเรยีนแบรก์ (Marienberg Fortress) ป้อมปรำกำรขนำดใหญ่ ตัง้อยู่บนเขำ สรำ้งมำ

ตัง้แตช่ว่งกอ่นครสิตกำลโดยชำวเคลท ์เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัย และเน่ืองจำกป้อมแหง่น้ีอยู่ในชยัภมูทิีด่ ี 
จงึถูกใชเ้ป็นป้อมปรำกำรส ำหรับผูม้ำปกครองตลอด ตอ่มำไดถู้กปรับปรงุสรำ้งเป็นสถำปัตยกรรมสไตลบ์ำโรก้ 
ดงัเชน่ทีเ่ห็นในปัจจบุัน 

 



  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่นูเร็มเบริก์ (Nuremberg) ระยะทำงประมำณ 109 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง 20 นำท ีเมอืงประวตัศิำสตรท์ีก่อ่ตัง้มำตัง้แตปี่ ค.ศ. 1050 โดยเป็นสว่นหนึง่ของจักรวรรดิ
โรมันอนัศกัดิส์ทิธิ ์หนึง่ในเมอืงทีไ่ดร้บักำรยกย่องวำ่เป็นเมอืงแห่งเทพนยิำยของเยอรมนี นอกจำกนัน้ในสมัย

สงครำมโลกครัง้ทีส่อง เมอืงแหง่น้ีเป็นศนูยป์ระชมุหลกัของพรรคนำซอีกีดว้ย  
น ำท่ำนชม วหิารเซนต ์ลอเรนซ ์(St. Lorenz cathedral) วหิำรสไตลโ์กธคิในสมัยยุคกลำง และชม
คฤหาสถข์นุนางนสัเซา (Nassau House)  ตวัอย่ำงบำ้นขนุนำงชัน้สงู สมยัยุคกลำงทีไ่ดร้บักำรอนุรักษ์

ไวอ้ย่ำงด ีจำกนัน้น ำท่ำนชมบรเิวณ จตัุรสัใจกลางเมอืง (Hauptmarkt) สถำนทีช่มุนุมของบรรดำ
ชำวเมอืง และแลกเปลีย่นซือ้ขำยสนิคำ้ตำ่งๆ ทีม่มีำตัง้แตใ่นสมัยยุคกลำง ปัจจบุันเป็นลำนกวำ้งขนำดใหญ่ที่
มตีลำดนัดทุกวนั และเป็นสถำนทีจ่ัดงำนเทศกำลตำ่งๆ โดยเฉพำะเทศกำลตลำดนัดครสิตม์ำสซึง้ใหญ่ทีส่ดุ

ในประเทศเยอรมนี บรเิวณขำ้งๆจัตรุัสมโีบสถพ์ระแมม่าเรยี (Frauenkirche) จุดเดน่ของโบสถแ์ห่งน้ี คอื    
บรเิวณยอดแหลมของโบสถเ์ป็นหอนำฬกิำตุก๊ตำไขลำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (2)  

พัก ณ โรงแรม Fuerther Hotel Mercure Nuernberg West หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่3 

      นูเร็มเบริก์ – แบมเบริก์ – ศาลาวา่การเมอืงเกา่ –  

      มหาวหิารบมัแบรก์เซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ – โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์– 

      ยา่นเพลนิไลน ์– นูเร็มเบริก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่แบมเบริก์ (Bamberg) ระยะทำงประมำณ 61.3 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ  

45 นำท ีเมอืงแห่งศนูยร์วมทำงประวตัศิำสตรท์ีม่คีวำมโดดเดน่ทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและมรดกทำง
วฒันธรรมทีไ่ดร้ับกำรเก็บรักษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีจนไดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์รยูเนสโก  
ในปี ค.ศ. 1993 น ำท่ำนชม ศาลาวา่การเมอืงเกา่ (Altes Rathaus) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1386 ตัง้อยู่

กลำงเมอืงแบมเบริก์บนสะพำน Obere Brücke สะพำนขำ้มแม่น ้ำเร็กนทิซ ์ปัจจุบันถูกเปลีย่นใหเ้ป็น
พพิธิภัณฑ ์และชม มหาวหิารบมัแบรก์เซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (Bamberger Dom St. Peter 
und St.Georg) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดเิฮนรทีี ่2 เพือ่เป็นทีต่ัง้ของสงัฆมณฑลของ 

อคัรบำทหลวงแห่งบมัแบรก์ โดยมหำวหิำรถูกสรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโรมำนเนสก ์
 
 

 
 



  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (4) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่โรเธนเบริก์ ออบ เดยีร ์เทาเบอร ์(Rothenburg ob der Tauber) ระยะทำง

ประมำณ 132 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 30 นำท ีเมอืงเล็กๆน่ำรัก ทีต่ัง้อยู่บนเสน้ทำง
ถนนสำยโรแมนตกิของเยอรมนี ซึง่เมอืงน้ีไดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงในยุคกลำงทีม่คีวำมสมบรูณม์ำกทีส่ดุของ
เยอรมนี ภำยในเมอืงเต็มไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ และเรอเนสซองส ์มสี ิง่ปลกูสรำ้ง บำ้นเรอืน ทีส่รำ้ง

ขึน้ในรูปแบบของชำวเยอรมันขนำนแท ้ทีย่ังคงสภำพสมบูรณม์ำจนถงึปัจจุบัน  
น ำท่ำนเดนิชมย่ำนเมอืงเกำ่ทีไ่ดร้ับกำรยกย่องเปรยีบดัง่หมู่บำ้นในเทพนยิำย และน ำท่ำนชมไฮไลทข์อง
เมอืงแห่งน้ี คอื ใหท้่ำนชมและถ่ำยภำพกบั ยา่นเพลนิไลน ์(Plonlein) มุมทีส่วยทีส่ดุของเมอืง เป็นจุดที่

นักท่องเทีย่วถ่ำยรูปมำกทีส่ดุจุดหนึง่ในเยอรมนี จนกลำยเป็นสญัลกัษณข์องเมอืง 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่นูเร็มเบริก์ (Nuremberg) ระยะทำงประมำณ 81.9 กโิลเมตร  
ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 20 นำท ี 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (5)  
พัก ณ โรงแรม Fuerther Hotel Mercure Nuernberg West หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่4 
      นูเร็มเบริก์ – ชอ้ปป้ิง Ingolstadt Village outlet – เอาคสบ์วรค์ – จสัตรุสัใจกลางเมอืง – 

      ฟุสเซ่น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่Ingolstadt Village outlet ระยะทำงประมำณ 92.2 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง 5 นำท ีใหท้่ำนเพลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้เบรนเนมชือ่ดงัในแบบทีล่ดรำคำ  
ซึง่มรีำ้นคำ้ตำ่งๆมำกมำย เชน่ GUCCI, ARMANI, BALLY, COACH, PRADA, PHILIPP PLEIN, VERSACE 
เป็นตน้ อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั จนถงึเวลำนัดหมำย 

 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

ไดเ้วลำนัดหมำย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เอาคสบ์วรค์ (Augsburg) ระยะทำงประมำณ 84.3 กโิลเมตร ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 10 นำท ี เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของแควน้บำวำเรยีรองจำกมวินกิและนูเรมเบริก์ 
หนึง่ในเมอืงทีเ่กำ่แกทุ่ดสดุของเยอรมนี ซึง่กอ่ตัง้มำตัง้แตส่มัยโรมัน โดยชือ่เมอืงไดม้ำจำกพระนำมของ
จักรพรรดแิห่งโรมัน ออกสัทัส เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรม์ำอย่ำงยำวนำน จงึเต็มไปดว้ยอำคำรโบรำณ 

โบสถ ์หรอืตกึทีม่อีำยุหลำยรอ้ยปี  



  

 

 

 

ชมน ำท่ำนชม จสัตุรสัใจกลางเมอืง และชมบรเิวณดำ้นหนำ้ ศาลากลางเกา่แหง่เอาคสบ์วรค์ 
(Rathaus) สรำ้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1624 ในยุคสมัยฟืนฟศูลิปะวทิยำกำร ซึง่ภำยในมหีอ้งโถงทองค ำที่

เพดำนสงู 14 เมตร ตกแตง่ดว้ยทองค ำอย่ำงหรูหรำ  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ฟุสเซน่ (Fussen) ระยะทำงประมำณ 102 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ  
1 ชัว่โมง 20 นำท ี ตัง้อยู่อยู่ปลำยบำวำเรยีหรอืตอนใตข้องเยอรมนี ซึง่เป็นเมอืงชำยแดนตดิกบัประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงเล็กๆ สงบๆ ทีต่ัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำต ิ

 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (7)  

พเิศษ...ลิม้ลองเมนูขาหมู ตน้ต ารบัจากเยอรมนั 
พัก ณ โรงแรม Best Western Plus Hotel Füssen หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่5       ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานชไตน ์– มวินคิ – จตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์– ถนนแมกซมิเิลยีน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ปราสาทนอยชวานชไตน ์(Schloss Neuschwanstein) ปรำสำททีส่รำ้งขึน้ในสมยั
พระเจำ้ลดุวจิที ่2 แห่งบำวำเรยี น ำท่ำนเขำ้ชมหนึง่ในปรำสำททีง่ดงำมมำกทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ซึง่ไดร้ับ
กำรยกย่องเปรยีบดัง่ดนิแดนแห่งเทพนยิำย และเป็นตน้แบบของปรำสำทเทพนยิำยเจำ้หญงินทิรำ ของดสินีย ์

นอกจำกปรำสำททีง่ดงำมแลว้ ทีต่ัง้ของปรำสำทแหง่น้ีอยู่ในบรเิวณเทอืกเขำแอลป์ ทีม่ทีวิทัศนท์ำงธรรมชำติ
ทีส่วยงำมอกีดว้ย  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (9) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่มวินคิ ระยะทำงประมำณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 40 นำท ีเมอืง
หลวงของรัฐบำวำเรยี เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสำมของประเทศ รองจำกเบอรล์นิและฮมับูรก์ และเป็นเมอืง

ทีม่เีศรษฐกจิเขม้แข็งทีส่ดุในประเทศเยอรมนี  
น ำท่ำนชม จตัุรสัมาเรยีนพลาตซ ์( MarienPlatz) แหลง่ท่องเทีย่วทีส่ ำคญัของมวินคิ ทีต่ัง้ของ นอย
เยอรัทเฮำส ์(Neue Rathaus) หรอืศำลำวำ่กำรเมอืง สรำ้งในสไตลนี์โอโกธกิ และชมหอนำฬกิำ 

Glockenspiel ซึง่ในเวลำ 11 นำฬกิำในหนำ้หนำว และ 5 โมงเย็นในหนำ้รอ้น จะมตีุก๊ตำออกมำเตน้ระบ ำ 
พรอ้มกบัระฆังทีก่งัวำนไปทั่วจัตรุัส นอกจำกนัน้ตรงกลำงจัตรุัสมเีสำพระแม่มำรทีองค ำซึง่เป็นทีม่ำของชือ่
จัตรุัสแห่งน้ีอกีดว้ย อสิระใหท้่ำนเทีย่วชมหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้บรเิวณจัตรุัสตำมอธัยำศยั   



  

 

 

 

หรอืท่ำนสำมำรถชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงั ณ ถนนแมกซมิเิลยีน (Maximilianstrasse) ถนนที่
สรำ้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 ไดช้ือ่วำ่เป็นถนนทีส่วยอกีแห่งหนึง่ของมวินคิ เป็นทีต่ัง้ของบรรดำรำ้นคำ้แบ

รนดเ์นมชือ่ดงั และโรงแรมหรูระดบั 5 ดำว ทีม่อียู่มำกมำยบนถนนแห่งน้ี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Mercure Hotel Muenchen Sued Messe หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่6       มวินคิ – BMW Welt – สนามฟุตบอล อลัลอินัซ ์อารนีา่ –  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10) 
 น ำท่ำนเขำ้ชม BMW Welt หรอื BMW World โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW จัดแสดงอยู่ภำยในอำคำร

ขนำดใหญ่บนพืน้ที ่25,000 ตำรำงเมตร สรำ้งขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของยุคสมัยใหม่และกำ้วสูศ่ตวรรษที ่21 
ภำยในประกอบไปดว้ยโซนจัดแสดงนทิรรศกำร,โซนจัดแสดงยนตรกรรม BMW M / รถยนตไ์ฟฟ้ำ / 
มอเตอรไ์ซค,์ โซนจัดแสดงประวตัขิอง BMW Group ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน  

 น ำท่ำนแวะถ่ำยภำพกบั สนามฟตุบอล อลัลอินัซ ์อารนีา่ (Allianz Arena) มชีือ่เลน่วำ่เรอืยำง  
สนำมเหยำ้ของสโมสรทมีฟตุบอล บำเยริน์ มวินกิ สโมสรชัน้น ำของโลก หนึง่ในสนำมฟตุบอลสมัยใหม่  
ทีส่วยงำมทีส่ดุในโลก  

ไดเ้วลำสมควร น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานมวินคิ เพือ่เตรยีมตวักลบัสูป่ระเทศไทย 
16.55 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยเทีย่วบนิที ่QR058 
23.30 น. เดนิทำงถงึกรงุโดฮา แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

02.55 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR836 
บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่7        กรุงเทพฯ 

13.30 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 
 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณส์ดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 

กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทำงจ ำนวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถำ้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลำ่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคุเทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยูโรตลอดทปิ  
 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 
 



  

 

 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตำมเทีย่วบนิทีร่ะบุวนัเดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ 

ตัว๋กรุ๊ปไม่สำมำรถอพัเกรดเป็นชัน้ธุรกจิได ้หำกตอ้งกำรน่ังชัน้ธุรกจิ ท่ำนจะตอ้งจองตัว๋เดีย่ว กรุณำเชค็รำคำกบั
เจำ้หนำ้ทีอ่กีครัง้ 

 คำ่ภำษีสนำมบนิ ภำษีน ้ำมัน 

 รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง (กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให ้
ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั)  

 โรงแรมทีพ่ักตำมระบุหรอืเทยีบเท่ำในระดบัเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่ำน  
(หมำยเหต ุ: ทำงบรษัิทจะพยำยำมเลอืกใชโ้รงแรมทีม่เีครือ่งปรับอำกำศภำยในหอ้งพัก แตเ่น่ืองจำกทวปียุโรป
อยู่ในแถบอณุหภูมติ ำ่ ในบำงเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศใหบ้รกิำร อกีทัง้ในชว่งฤดหูนำว โรงแรมบำงเมอืงจะ
ไม่เปิดเครือ่งปรบัอำกำศ และหำกวนัเขำ้พักตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟรห์รอืกำรประชมุตำ่งๆ ทำงบรษัิทอำจมี
กำรปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยำ้ยเมอืง โดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสมและผลประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั)  

 คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำรท่องเทีย่ว 
 คำ่เขำ้ชมสถำนที ่ตำมระบุในรำยกำร 

 หัวหนำ้ทัวรจ์ำกประเทศไทย คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง วงเงนิ 2,000,000 บำท เงือ่นไขตำมกรมธรรม ์

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ธรรมเนียมในกำรท ำหนังสอืเดนิทำง หรอืเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

 คำ่ภำษีน ้ำมันทีท่ำงสำยกำรบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 

 คำ่ระวำงกระเป๋ำน ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด (โดยสำยกำรบนิ Qatar Airways อนุญำตใหโ้หลดกระเป๋ำ
สมัภำระลงใตท้อ้งเครือ่ง น ้ำหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก.) 

 คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทำงบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่่ำน เน่ืองจำกป้องกนักำรสญูหำยจำก
มจิฉำชพีทีแ่ฝงตวัเขำ้มำในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพักส ำหรับทุกท่ำน) 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั เชน่ อำหำร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจำกรำยกำรท่องเทีย่ว คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์มนิบิำรแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมนหีรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะ
ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 45 ยูโร ตลอดทรปิ 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช ำระคำ่มัดจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองภำยใน 3 วนั พรอ้มสง่ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง 
Passport  มำยังบรษัิทฯ 

 ช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภำยใน 30 วนั กอ่นออกเดนิทำง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง  45 วนัขึน้ไป คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุด หรอืเทศกำลที่

ตอ้งกำรันตมีัดจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรันตคีำ่มัดจ ำทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ 

หรอืตำ่งประเทศ ไม่อำจขอคนืเงนิได)้ 
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงภำยใน 44 - 35 วนั ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยดึมัดจ ำเต็มจ ำนวน 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงภำยใน 34 - 26 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย  80 % ของรำคำทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 25 วนั ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้่ำย 100% ของรำคำทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุด เทศกำลตำ่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรำนต ์เป็นตน้ ทำงบรษัิทฯ ตอ้งมกีำรกำรันตมีัดจ ำ
ทีน่ั่งกบัทำงสำยกำรบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตำ่งๆ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคำ่มัดจ ำ หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วำ่ยกเลกิกรณีใดก็ตำม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจำกเป็น

นโยบำยของสำยกำรบนิ 

 
 
 

 



  

 

 

 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำง หรอื เปลีย่นแปลงรำคำ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ 25 คน 

 ในกรณีทีส่ำยกำรบนิประกำศปรับขึน้ภำษีน ้ำมัน ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ภำษีน ้ำมันเพิม่ตำม
ควำมเป็นจรงิ 

 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไม่สำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรำยกำรท่องเทีย่วตำมควำมเหมำะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุำรณท์ีอ่ยู่เหนือกำรควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หำกเกดิเหตกุำรณส์ุดวสิยั เชน่ ควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ กำรยกเลกิ

เทีย่วบนิ กำรเมอืง กำรประทว้ง กำรนัดหยุดงำน กำรกอ่จลำจล ปัญหำจรำจร อบุัตเิหต ุภัยธรรมชำต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหำยอนัเน่ืองมำจำกควำมประมำทของตวัท่ำนเอง หรอืจำกกำรโจรกรรม และอบุัตเิหตจุำกควำม

ประมำทของตวัท่ำนเอง 
 กรณีทีส่ถำนทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ชมได ้เน่ืองจำกเหตสุดุวสิยั สภำพอำกำศ เหตกุำรณท์ีอ่ยู่เหนือ

กำรควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทัวรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้ และออกประเทศ ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 กรณีทีท่่ำนใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงเพือ่กำรท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หำกท่ำนถูกปฏเิสธ
ในกำรเขำ้-ออกประเทศใดๆ ก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคำ่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีท่ำนเดนิทำงมำจำกตำ่งจังหวดั หรอืตำ่งประเทศ และจะส ำรองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพำหนะอย่ำงหนึง่อย่ำงใดที่

ใชใ้นกำรเดนิทำงมำสนำมบนิฯ ทำงบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในสว่นน้ี เพรำะเป็นคำ่ใชจ้่ำยที่
นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำง 

 เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขตำ่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซี่าแชงเกน้ 
• ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำรยืน่วซีำ่ของท่ำนตอ่เมือ่ในคณะมผูีส้ ำรองทีน่ั่งครบเต็มจ ำนวนและไดร้ับกำรตอบรับจำกทำง

สถำนทูตฯในเรือ่งเวลำนัดหมำย เน่ืองจำกบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสำรตำ่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซีำ่ อำท ิ                     
ตัว๋เครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดร้ับกำรยนืยันมำจำกทำงยโุรป, ประกนักำรเดนิทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจ ำนวนกอ่นจงึจะสำมำรถยืน่วซีำ่ใหก้บัท่ำนได ้

• หำกในชว่งทีท่่ำนเดนิทำง วนัและเวลำในกำรยืน่วซีำ่กรุ๊ปเต็ม ทำงบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นกำรยืน่วซีำ่เดีย่ว 
ซึง่ทำงท่ำนจะตอ้งเดนิทำงมำยืน่วซีำ่ดว้ยตวัเอง ตำมวนัและเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูตฯ โดยมเีจำ้หนำ้ที่
ของบรษัิทฯคอยดแูล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     
      และครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   

      เพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซี่าใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิดงัตอ่ไปนี ้

-    คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่วซีำ่และคำ่ด ำเนนิกำร ทำงสถำนทูตฯ จะไม่คนืคำ่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้ำ่จะผ่ำนหรอื 
     ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำก็ตำม 
-    คำ่มัดจ ำตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมำจรงิ ณ วนัยืน่วซีำ่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสำรทีส่ ำคญัในกำรยืน่วซีำ่  

     หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ ตัว๋เครือ่งบนิถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมคีำ่ธรรมเนียมทีท่่ำน   
     ตอ้งถูกหักบำงสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแตล่ะสำยกำรบนิ) ถำ้ยังไม่ออก   
     ตัว๋ท่ำนจะเสยีแตค่ำ่มัดจ ำตัว๋ทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิเท่ำนัน้ 

-    คำ่หอ้งพักในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดนิทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำวซีำ่ ตำมกฎท่ำนจะโดนเก็บ 
     คำ่มัดจ ำหอ้งพัก ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึคำ่หอ้ง 100% ในทันท ีทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบภำยหลงั 
• หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซีำ่ แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยดึคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

100% 

 
 
 



  

 

 

 

เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซี่าออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนา 2 ฉบบั ทีย่ังไมห่มดอำยุ และมอีำยไุม่ต ำ่กวำ่  

6 เดอืน กอ่นวนัเดนิทำง หำกหมดอำยุ กรุณำท ำเลม่ใหม่กอ่นน ำสง่ และมจี ำนวนหนำ้เหลอือย่ำงนอ้ย 2-3 หนำ้ และ
ตอ้งมหีนำ้วำ่งเหลอือย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีำ่  
** หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ทีเ่คยไดร้ับวซีำ่จำก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภำยใน 3 ปี (ถำ้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจำก

ประเทศองักฤษ, แคนนำดำและสหรัฐอเมรกิำ (ถำ้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลงัสขีำว ถ่ำยรูปมำแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  
หำ้มตกแตง่รูป หำ้มสวมแวน่สำยตำ แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หำ้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหูและคิว้ทัง้ 2 ขำ้ง
ชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ำยจำกรำ้นถ่ำยรูปเท่ำนัน้ 
 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 
3.1 กรณีลูกจา้งหรอืพนกังาน  

หนังสอืรับรองกำรท ำงำน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงำนหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุต ำแหน่ง, 

เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำนและชว่งเวลำทีอ่นุมัตใิหล้ำหยุดเพือ่เดนิทำงไปท่องเทีย่วยุโรป (ระบุชือ่ประเทศ) 
หลงัจำกนัน้จะกลบัมำท ำงำนตำมปกตหิลงัครบก ำหนดในวนัทีเ่ท่ำไร ่โดยชือ่ลกูคำ้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรอง
ทำงกำรงำน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่  

TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่แตล่ะสถำนทูต ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็น
หลกัฐานปจัจบุนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ต าแหนง่
ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 

 
3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 

หลกัฐำนกำรเป็นเจำ้ของกจิกำร เชน่ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนบรษัิทหรอื

จดทะเบยีนนติบิุคคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองส ำเนำและ
ประทับตรำบรษัิทฯ (ตอ้งมอีำยไุม่เกนิ 90 วนั หำกมำกกวำ่ 90 วนัไปแลว้  
ตอ้งคดัลอกใหม่เท่ำนัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจำกสถำบันทีก่ ำลงัศกึษำอยู่ (มอีำยุไม่เกนิ 30 วนั)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถำนทูตไม่รบัเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 

หนังสอืยนืยันกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนำยจำ้งลำ่สดุ ระบุวนัที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนำยจำ้ง ระยะเวลำของกำรจำ้งงำนและเงนิเดอืนลำ่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 ส าเนาสมุดบญัชที ีม่กีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจี ำนวนเงนิในบัญชี

ไม่นอ้ยกวำ่หกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัค่ำใชจ้่ำยตลอดในกำร

เดนิทำงและสำมำรถทีจ่ะใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภู่มลิ ำเนำ และมรีำยกำรเดนิบัญชลีำ่สดุไม่
เกนิ 7 วนันับจำกวนัยืน่วซีำ่ เป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั
หรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนำคำร ในกำรออก

จดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่แตล่ะสถำนทูต สะกดชือ่ให ้

ตรงกบัพำสปอรต์และหมำยเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่่ำนจะใชย้ืน่วซีำ่ 

 
 



  

 

 

 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิำ มำรดำ คูส่มรส พีน่อ้งสำยเลอืดเดยีวกนัเท่ำนัน้  

- ตอ้งมจีดหมำยรับรองคำ่ใชจ้่ำย (Sponsor letter ) เป็นภำษำองักฤษของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำย  
พรอ้มเซ็นรับรอง 

- เอกสำรพสิจูนค์วำมสมัพันธก์บัผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้เชน่ ส ำเนำทะเบยีนบำ้น, ส ำนำทะเบยีนสมรส และ

ส ำเนำใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ืน่วซีำ่เองและผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทำงกำรเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบุชือ่เจำ้ของบัญช ี(ผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำย) และ
ตอ้งระบุชือ่ผูถู้กรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วซีำ่ดว้ย มอีำยุไม่เกนิ 30 วนั นับจำกวนัทีย่ืน่วซีำ่ (สะกดชือ่-

นำมสกลุใหถู้กตอ้งตำมหนำ้พำสปอรต์) 
- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ละผูย้ืน่วซีำ่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของท่ำนเป็นผูร้ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงใหก้บัผูเ้ดนิทำงทัง้หมด ทำงบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมำยอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงควำมรับผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้่ำยและกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน 
โดยระบุรำยชือ่ผูเ้ดนิทำงและเหตผุลทีจ่ัดกำรเดนิทำงน้ีในจดหมำยดว้ย 

 

5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 20 ปี 
5.1 ส าเนาสูตบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกทำงอ ำเภอ/เขต ตวัจรงิเท่ำนัน้ ระบุวำ่อนุญำตใหด้นิทำงไป
ตำ่งประเทศกบัใครและระบุควำมสมัพันธว์ำ่เป็นอะไรกนั 

5.3 ส ำเนำใบทะเบยีนกำรหย่ำหรอืใบปกครองบุตรกรณีบดิำมำรดำเกดิกำรหย่ำร่ำง พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษ 
5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิำ มำรดำท่ำนหนึง่ท่ำนใดเสยีชวีติ 

 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลีย่นชือ่ (ชือ่ในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอืน่ๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ

ท ัง้หมด) 
- ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ – นำมสกลุ  
- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- ส ำเนำบัตรประชำชน  
- ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี  
- ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ (ถำ้ม)ี  

- ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถำ้ม)ี  
 

หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทุกท่ำนตอ้งมำแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ฯ เพือ่สแกนลำยนิว้มอื 
- ระยะเวลำในกำรพจิำรณำวซีำ่ของสถำนทูตฯ โดยประมำณ 15 วนัท ำกำร 
- หลงัจำกทีผู่ส้มัครไดท้ ำกำรยืน่ขอวซีำ่กบัทำงศนูยย์ืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่แลว้ ทำงสถำนทูตไม่อนุญำตให ้

ผูส้มัครท ำกำรดงึเลม่หนังสอืเดนิทำงคนืจำกสถำนทูตฯ ในขณะท ำกำรพจิำรณำวซีำ่ไม่วำ่กรณีใดๆ ก็ตำม 

ดงันัน้หำกท่ำนมคีวำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ลม่เพือ่เดนิทำง กรุณำแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 
- กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำร

ถำวร และถงึแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำร

ขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  
- กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต

ยกเลกิวซีำ่ของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ  

- หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์
ตำมวนันัดหมำย และโปรดแตง่กำยสภุำพ และหำกสถำนทูตฯ ขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯ ขอ
รบกวนท่ำนจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วใหแ้กท่ำงสถำนทูตฯ 

 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ ** 
 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 



  

 

 

 

ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
กรุณากรอกขอ้มูลทกุขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่าของทา่น  

*กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 
 

1. ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. วนั-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อำยุ …………………………... ปี 

 

สถำนทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. 
 

4. เพศ          ชำย          หญงิ 
 

5. สถำนภำพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หย่ำ  

 
            หมำ้ย            แยกกนัอยู่ 

 

6. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภำษำองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  
 

7. อำชพีปัจจบุัน (กรุณำระบุอำชพี) หำกเป็นแม่บำ้น / หรอืเกษียณ กรุณำระบุดว้ย 
 

..........................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………………………… 
 

8. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ / ธุรกจิ / รำ้นคำ้ 
 

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

9. ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ / ทีต่ัง้รำ้นคำ้………………………………………………………………………………………...... 
 

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

10. รำยไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บำท (โดยประมำณ) 
 

11. ชือ่-นำมสกลุคูส่มรส (ถำ้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. ชือ่-นำมสกลุบดิำ (หำกเดนิทำงไปพรอ้มกนั) ……………………………………………………………………………………… 

 
13. ชือ่-นำมสกลุมำรดำ (หำกเดนิทำงไปพรอ้มกนั) …………………………………………………………………………………..... 

 

14. วซีำ่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ (ถำ้ม)ี 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วนัหมดอำยุวซีำ่ (หำกจ ำได)้ ........................................ 
 

15. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในระหวำ่งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วและพ ำนักของผูร้อ้งขอวซีำ่ 
 

ตวัผูร้อ้งขอวซีำ่เอง    มผูีอ้อกคำ่ใชจ้่ำยให ้ 
 

กรุณำระบุชือ่……………………………………………………………………… ควำมสมัพันธ…์………………………………… 

 


