
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
ตลุาคม : 5 – 10, 19 – 24 39,900.-
พฤศจกิายน : 9-14, 23-28 38,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที>ยง คํ>า

โรงแรมที>พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์ ✈ ✈ ✈

2 สงิคโปร ์– ดสุเซลดอรฟ์ – โคโลญ ✈ O O
RAMADA HUERTH 
KOELN

3 โคโลญ – Outlet Roermond – บรัสเซลส ์– แอนทเ์วริป์ O X O
RAMADA PLAZA 
ANTWERP

4
แอนทเ์วริป์ – อมัสเตอดมั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์–  

ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – จัตรัุสดมัสแควร์
O O O

VAN DER VALK 
SCHIPHOL 

5 อมัสเตอดมั – สนามบนิ O ✈ ✈

6 สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

เยอรมน ีเบลเยี>ยม เนเธอรแ์ลนด ์
6 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ)  



***2 เมนพูเิศษ,, ขาหมเูยอรมนั และ หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว*** 

โปรแกรมเที>ยวสบายๆ ราคาเบาๆ ชอ้ปปิM งเพลนิๆ ไมต่อ้งลางานหลายวนั นําทา่นเขา้ชมความยิ Hงใหญ่

ของมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral)  อสิระเลอืกซืJอสนิคา้แบรนด์ เนมมากมายที H Designer 

Outlet Roermond  เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) จัตรัุสทีHกลา่วขานวา่สวยทีHสดุในยโุรป 

ลอ่งเรอืเทีHยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ เยอืนหมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์

(Zaanse Schans) สญัลักษณ์ทีHสําคัญอยา่งหนึHงของชาวดัตช ์ชมเมอืงอัมสเตอร์ ดัมโดยการลอ่งเรอื

หลงัคากระจก   

วนัแรกของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ – สงิคโปร ์  

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีHคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

18.30 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที>ยวบนิที> SQ 979

21.55 น. ถงึสนามบนิชางฮ ี ประเทศสงิคโปร ์  เพืHอรอเปลีHยนเครืHอง ***คณะเดนิทาง

เดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป ถงึสงิคโปรเ์วลา 22.00 น. และออกเดนิทาง

ตอ่เวลา 23.55 น. ถงึสนามบนิดสุเซลดอรฟ์ ประเทศเยอรมน ีเวลา 06.10 

น. ***

23.30 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที>ยวบนิที> SQ 338

วนัที>สองของการเดนิทาง     สงิคโปร ์– ดสุเซลดอรฟ์ – โคโลญ  

06.30 น. ถงึสนามบนิดสุเซลดอรฟ์ ประเทศเยอรมน ี (เวลาทอ้งถิHนชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ชัHวโมง และจะเปลีHยนเป็น 6 ชัHวโมงในวนัทีH 29 ตลุาคม 2560) นําทา่นผา่นพธิี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงดุสเซลดอรฟ์ 

(Dusseldorf)   จัดวา่เป็นเมืองสมยัใหมข่องประเทศเยอรมนัน ีแตย่งัคงรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีดั Jงเดมิเอาไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว นําทา่นชมจตัรุสัเมอืงเกา่

มารค์พลาส (Markt Platz) ทีHตั Jงอยู ใ่นกลางเมอืง ถา่ยภาพกบัศาลาวา่การ

เมอืงเกา่ (Rathaus) และอสิระใหท้า่นไดถ้่ ายภาพกบัพพิธิภณัฑช์ลอสทรูม์ 

(Schlossturm) ซึHงเคยเป็นสว่นหนึHงของพระราชวงั Düsseldorf City 

Palace ทีHตั Jงอยูร่มิแมนํ่Jาไรน ์ซึHงปัจจบุนัไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑท์างทะเลทีHบอก

เลา่ประวัตศิาสตร ์ อนัยาวนานของการลอ่งเรอืเลยีบแมนํ่Jาไรนเ์อาไว ้ นอกเหนอื

จากสถาปัตยกรรมทีHโดดเดน่ในเชงิประวตัศิาสตรแ์ลว้ ทีHนีHยงัม ี "บารท์ ี>ยาวที>สดุ

ในโลก" โดยประกอบดว้ยรา้นอาหาร ผับ คาเฟ่ และโรงเบยีรท์อ้งถิHนกวา่ 300 

แห่งใหคุ้ณไดเ้ดนิเทีHยวสํารวจรมิฝัHงแม่นํJาไรน ์ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญ 

(Cologne)  เมอืงสําคัญรมิแมนํ่Jาไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 4 ของประเทศ

เยอรมน ีศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทั Jงยงัเป็นแหลง่ผลติ

นํJาหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชืHอ นําเทีHยวชมตวัเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยั

โรมนัเรอืงอํานาจ 

ระยะทาง 41 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



บา่ย เขา้ชมมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริHมกอ่สรา้งมาตั Jงแตปี่ 

1248 แตม่ปัีญหาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปี

จงึสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสน

สถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีHใหญแ่ละสงูทีHสดุในโลกใน

สมยันัJน ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 

86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพืHออทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ีจากนัJน

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืง และเลอืกซืJอสนิคา้บนถนนชอ้ปปิJง Hohe Straße 

ทีHเป็นทีHนิยมสําหรับนักชอ้ป มทีั Jงแบรนดท์ีHเป็นทอ้งถิHน และแบรนดด์ังชั Jนนํา

มากมาย อาทเิชน่ เสืJอผา้ รองเทา้ เครืHองประดบั อปุกรณอ์เิลคโทรนคิ ของใชใ้น

บา้น และเครืHองสําอางค ์ รา้นคา้ตา่งๆ เชน่ H&M, Zara, New Yorker, Esprit, 

Fossil, Lush และ Swatch รวมถงึนํJาหอม Cologne 4711 อนัเลืHองชืHอ 

คํ>า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคารอาหารพืJนเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)

นําคณะเขา้สูท่ีHพัก โรงแรม RAMADA HUERTH KOELN หรอืเทยีบเทา่

วนัที>สามของการเดนิทาง  โคโลญ – Outlet Roermond – บรสัเซลส ์– แอนทเ์วริป์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนัJนนําทา่นเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระ

เลอืกซืJอสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิ เชน่  GUCCI, PRADA,BALLY, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, 

SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK, DESIGUAL, 

FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL 

KORS ,LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ

ระยะทาง 100 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

เที>ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั



บา่ย นําท่านเดนิทางโดยรถบัสสูก่รุงบรสัเซลส ์ (Brussels) เมอืงหลวงของ 

ประเทศเบลเยยีม สถานทีHตั Jงสํานักงานใหญ่องค์การสนธ ิสัญญาป้องกัน

แอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้ จากนัJนนําทา่นแวะชมและถา่ยรูปเป็นทีHระลกึกับ 

อนุสรณ์อะตอมเมี>ยม (Atomium) ซึHงเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดง

สนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมืHอปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึJนโดยจําลองโลหะในลกัษณะใส

เหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนัJน

นําทา่นเขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Palace) ทีHมชี ืHอ

เสยีงกลา่วขานกนัวา่สวยทีHสดุแหง่หนึHงในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคาร

ทีHสวยงามโดยรอบจัตรัุส นําชมและถา่ยรปูกบัแมเนเกนพสี (Manneken pis) 

ซึHงเป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกําลงัยนืแอน่ตวัปัสสาวะอยา่งน่ารัก ถอืเป็น

รปูปัJนผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพืJนเมอืงของชาวเบลเยีHยม เนืHองจากไดม้ี

การเลา่ขานกนัมาหลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชืHอจเูลยีนสก ี มาพบสาย

ชนวนระเบดิกําลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพืHอดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ ชาว

เมอืงจงึทํารปูแกะสลกันีJ เพืHอระลกึถงึความกลา้หาญ เป็นตน้ เชญิทา่นอสิระตาม

อธัยาศยักบัการเดนิเลน่และเลอืกซืJอของทีHระลกึ เชน่ กระเป๋า KIPLING ผา้ลกูไม ้

ลายสวยงาม และ ชอ็คโกแลต เป็นตน้  ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสุเ่มอืง

แอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงทีHมชี ื HอเสยีงในเรืHองของตํานานยกัษ์ ดรโูอน อนัติ

โกน (Druoon Antigoon) ทีHอาศยับรเิวณแมนํ่Jาสเกลท ์(Scheldt River) ทีHเชืHอม

กบัทะเลเหนอืทีHปากนํJาเวสเทริน์สเกลต ์(Western Scheldt) 

ระยะทาง 143 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

ระยะทาง 45 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 0.45 ชม.

คํ>า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคารอาหารพืJนเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)

นําเขา้สูท่ีHพัก  โรงแรม RAMADA PLAZA ANTWERP หรอืเทยีบเทา่

วนัที>ส ี>ของการเดนิทาง แอนทเ์วริป์ – อมัสเตอดมั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์–  

                                          ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – จตัรุสัดมัสแควร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ให ้

ทา่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีHระลกึกบักงัหนัลม สญัลกัษณท์ีHสําคญัอยา่งหนึHงของชาวดตัช ์

และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ีHใชใ้สใ่นชวีติประจําวันใน

งานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซืJอสนิคา้ของทีHระลกึ

ระยะทาง 178 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชม.

เที>ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  



(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

บา่ย นําท่านเดินทางสู ่กรุงอ มัสเตอดมั (Amsterdam) เม ืองหลวงของ

เนเธอรแ์ลนด ์ชมเมอืงอมัสเตอรด์มัโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลดัเลีJยวเขา้

ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่ รวมทั Jงสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงาม

สบืทอดมาตั Jงแตส่มัยศตวรรษทีH 17 และทัศนียภาพของบา้นเรอืนอันสวยงาม

อยา่งมเีอกลกัษณ ์ นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีHมชี ืHอเสยีงทา่น

จะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ืJนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ 

พรอ้มกันนั Jนยังไดม้ีโอกาสเลือกซืJอเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่าน

สามารถเลอืกชมสนิคา้อืHน อยา่งนาฬกิายีHหอ้ดังมากมาย อาท ิ เชน่ ROLEX, 

PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัHนอยา่ง GUCCI, 

DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 

KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัJนนําทา่นเดนิเทีHยวชมและเลอืกซืJอสนิคา้

ทีHบรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์ (Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีHมอีนุสรณ์

สงครามเพืHอรําลกึถงึทหารทีHเสยีชวีติในสงครามโลกครั JงทีH 2 และอดตีศาลา

วา่การเมอืงทีHหลยุส ์ โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในชว่งทีHจักรพรรดนิ

โปเลยีนแหง่ฝรัHงเศสเรอืงอํานาจ  

คํ>า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

นําเขา้สูท่ีHพัก  โรงแรม VAN DER VALK SCHIPHOL หรอืเทยีบเทา่

วนัที>หา้ของการเดนิทาง   อมัสเตอดมั – สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

07.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิสคปิโพล เพืHอใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืJอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ

11.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูส่งิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร ์เที>ยวบนิที> SQ 323 

***คณะเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางจากโรงแรม

เวลา 06.30 น. ออกเดนิทางเวลา 10.25 น. และถงึสนามบนิสงิคโปร ์

เวลา 05.55 น. ออกเดนิทางตอ่เวลา 07.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

เวลา 08.40 น. ***

วนัที>หกของการเดนิทาง       สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 

05.55 น. ถงึสนามบนิสงิคโปร ์เพืHอรอเปลีHยนเครืHอง

07.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีHยวบนิทีH SQ 970

08.35 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิ]ภาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้



โปรแกรม : เยอรมน ีเบลเยี>ยม เนเธอรแ์ลนด ์

6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 5 – 10, 19 – 24  

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการทีHจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีHทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีHยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีHกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั JงในกรณีทีHทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีJาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึHง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลีHยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีHยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลีHยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีHคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื>อทา่นทาํการซืMอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื>อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที>ลกูคา้ตอ้งออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที>ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัMง มฉิะน ัMนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัMง

ส ิMน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี>ยนแปลงได ้ท ัMงนีMข ึMนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที>ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั) 39,900.-

พกัหอ้งเดี>ยว เพิ>มทา่นละ 3,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั)
39,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื>องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื>นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื>นวซีา่ในวนัยื>น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )



กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 9-14, 23-28 

1. คา่ตั_วเครืHองบนิ ชั Jนประหยดั ( Economy Class) ทีHระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืHอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีHยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีHระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีHระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีHทอ่งเทีHยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื>อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที>) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืHนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืMอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื>องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ>ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีMยประกนัเร ิ>มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีMยประกนัเร ิ>มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที>มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื>อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที>มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

ช ัMนธรุกจิเพิ>มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ>มตน้ที>ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื>อที>น ั>ง confirm เทา่น ัMน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ>ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 38,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั) 38,900.-

พกัหอ้งเดี>ยว เพิ>มทา่นละ 3,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 38,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั)
38,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัXวเครื>องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื>นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื>นวซีา่ในวนัยื>น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

ช ัMนธรุกจิเพิ>มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ>มตน้ที>ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื>อที>น ั>ง confirm เทา่น ัMน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ>ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

        อตัราคา่บรกิารนีMรวม



  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื>อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืHองดืHมทีHสัHงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํJาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิJน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีHสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํJามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีHสายการบนิมกีารปรับขึJนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึHงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื>นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื>นวซีา่ในวนัยื>น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ>น, พนกังานขบัรถ  (9 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 3 = 18 ยโูร หรอืประมาณ 600 

บาท) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิHม 7%  

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัHวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที>น ั>งจะยนืยนัเมื>อไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัMน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีHเดนิทาง ทีHมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืHอทําการจองควิยืHนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืHอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที>ตอ้งการออกต ัXวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีH  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Jง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีH ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีHเกดิขึJน 

  5. การยืHนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั JนตอนการยืHนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Jงแบบหมูค่ณะและยืHน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืHอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีH 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัHงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีHยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัHวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืHองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Jงหมด 

เง ื>อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที>เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที>เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที>เกดิขึMนจรงิเห 

อตัรานีMไมร่วม

เงื>อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืMองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื>นวซีา่และการยื>นขอวซีา่



1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีHดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึJน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืHนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพืHอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึHงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีHคอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีHศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืHองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัJน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Hากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริHมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํHากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืHนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนืHองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิHงในการยืHนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Hากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีHใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัJนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีHนัHงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั_วเครืHองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั_วเครืHองบนิ ซึHงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั_วเครืHองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีHเกดิขึJนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัHงทีH Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีHจะนัHงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีHสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีHมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืHนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีHเครืHองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํJาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีHมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีHนัHง Long leg ขึJนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีHเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีHเชค็อนิเทา่นัJน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึJนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Jงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Jงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัMงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที>บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึMนไป) เนืHองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืHนทีHเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีHเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึHงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืHอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั JงนีJท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีHไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตั_ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีHสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

ขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องต ัXวเครื>องบนิและที>น ั>งบนเครื>องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



7. กรณียื>นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีHเกดิขึJนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืHนวซีา่ / คา่มดัจําตั_วเครืHองบนิ 

หรอืคา่ตั_วเครืHองบนิ (กรณีออกตั_วเครืHองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีHกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัXวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัMงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืHองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีH ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ]ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัMงหมด 

1. เนื>องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี>ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Mนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ>งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื>องจากโรงแรม

น ัMนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ\ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ>มเตมิในกรณีที>อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืHองปรับอากาศเนืHองจากอยูใ่นแถบทีHมอีณุหภมูตํิHา  

3. กรณีทีHมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึJนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิ]ในการปรับเปลีHยนหรอืยา้ยเมอืงเพืHอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีHมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีHเป็นหอ้งเดีHยวอาจเป็นห ้องทีHมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํJา ซึHงขึJนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัJนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืHนวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิMว ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืMนที>รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ 

หา้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัJน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครื>องประดบั , 

เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัMง 2 ขา้ง, ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติ]กเกอร ์

ขอ้มลูเพิ>มเตมิเร ื>องโรงแรมที>พกั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยื>นวซีา่เดี>ยวแสดงตนที>สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื>นประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที>ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื>นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้



แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพื>อความถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีHมชี ืHอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีJแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีH 

โฉนดทีHดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริHมทํางาน    (ขอ

เป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืHอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืHอสถานทตูทีHยืHน) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีHกําลงัศกึษาอยูเ่ป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัJน (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีHเป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุม่

เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืHนวซีา่) 

- กรณีที>เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํา

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัด

สมัภาษณ ์ 

ยอดเงนิสดุทา้ยที>ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื>น ตอ้งมยีอดเงนิที>ครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจาํ *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั Jง 2 เลม่ 

• หากในสําเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืน

ตอ่เนืHองดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 

15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

4.2 หากต้ องรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื>นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีHออกจากทางธนาคารเทา่นัJน ระบชุืHอเจา้ของบญัช ีและบคุคลทีHเจา้ของบั ญชอีอกคา่

ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชืHอ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุHากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีHยนชืHอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีHยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Jงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที>บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํ>ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชืHอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มกบัเดนิ

ทางมาสมัภาษณก์บับตุรทีHสถานทตูดว้ย 

7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรณุารบกวนถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย  

เอกสารยื>นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี>ยนและขออพัเดทเพิ>มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ>มเตมิ 



แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื>นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื>องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืHอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชืHอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีHเกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีHเกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืHนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืHอตวั นามสกลุ ทีHอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีHอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชืHอบรษัิททีHทํางาน ทีHอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืHอ ทีHอยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีHเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีHผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Jงแตว่นัทีH.......................................ถงึวนัทีH....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิJวมอืเพืHอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีJ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีH หากทราบ).............................................. 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่



    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืHนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืHอ .............................................. 

สิHงทีHชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิHงทีHชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีHพักทีHมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีHพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Jงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืHนๆ (โปรดระบ)ุ     อืHนๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี>ยวขอ้งใดๆท ัMงส ิMน ท ัMงนีM

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัMน 


