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FANTASTIC BENELUX  8 วัน 5 คนื 
เบลเยีย่ม ลักเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์ 

เดนิทาง มนีาคม - พฤษภาคม 63 

 

 

 

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – บรสัเซลส ์– บรูกก ์– เกนท ์– บรสัเซลล ์-อะตอมเม่ียม – ลกัเซมเบิรก์ 

วนัท่ี 3. ลกัเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 

วนัท่ี 4. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรอืแม่น  า้ไรน ์– โคโลญ 

วนัท่ี 5. โคโลญ – ชอ้ปป้ิงRoermond Outlet – เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – อมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 6. อมัสเ์ตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – บรสัเซลล ์– จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

วนัท่ี 7. บรสัเซลล ์– สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D ประตู 2 พบเจา้หน้าท่ีคอย

อ านวยความสะดวก 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – บรัสเซลส ์– บรูกก ์– เกนท ์– บรัสเซลล ์-อะตอมเมี่ยม – 
ลักเซมเบิรก์ 

00.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงบรสัเซลส ์โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 934  
*ส  าหรบัคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่10 พ.ย. 62 จะออกเดนิทางตัง้แตเ่วลา 00.30 น.และไปถึงบรสัเซลลเ์วลา 07.40 น.* 

07.05 น. ถึงสนามบนิบรัสเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเยีย่ม (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง)   น าท่านผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  จากนัน้น าเดนิทางสู ่เมืองบรูกก ์(Brugge) ซึ่งเป็นเมืองรมิชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศเบลเยียมและไดร้บัเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้โดยมี สมญานามวา่ เวนิสแห่งยโุรปเหนือ เพราะ
เป็นเมืองท่ีมีการใชล้  าคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ้ ลกัษณะของเมืองนีล้อ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชัน้ และมี อาคาร 
โบสถ ์บา้นเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค ์และมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส  าคญั น าชมจัตรุัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ท่ีมีประวตัิอันยาวนานและมี
ประตมิากรรมท่ีงดงาม ท่ีช่ือวา่ Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมท่ีอยู่ภายในโบสถพ์ระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหิน
อ่อนท่ีมีการแกะสลกั โดย ไมเคลิแอน เจโล  ซึ่งในปัจจบุนัไดร้บัการยกย่องว่าเป็น ยอดศลิปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน   

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเกนท ์(Ghent) เมืองหลวงของจังหวัดในฟลานเดอรส์ตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชในประเทศ
เบลเยียม ตวัเมืองสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่คลาสสิก อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีไม่ตอ้งมีการใชร้ถยนต ์จึงเหมาะ
ส าหรบันกัท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ท่ีจะมีโอกาสไดเ้ท่ียวชมและสมัผสัเมืองอย่างใกลช้ิด ไดบ้รรยากาศประเทศยุโรปจากตึก
และอาคาร โบสถว์หิาร น าท่านชมมหาวหิารเมืองเกนท ์(St.Bavo’s cathedral) มหาวิหารท่ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ชารล์
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ท่ี 5 เป็นโบสถส์ไตลก์อธิคท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่ง ภายในมหาวิหารประดบัประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึง
งานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีค่าหลายชิน้ รวมถึงแท่นบูชาเกนท ์ ผลงานชิน้เอกของพ่ีนอ้งตระกูลฟาน เอค 1 ใน
ผลงานท่ีฮิตเลอรต์อ้งการมากท่ีสดุ ชมหอระฆังประจ าเมืองท่ีสงูตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ท่ี
ดา้นลา่งนัน้ เป็น Cloth Hall ท่ีมีมาตัง้แตท่ศวรรษท่ี 15 และไดร้บัเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site ไดเ้วลาอัน
สมควรน าท่านเดนิทางกลบักรุงบรสัเซลลจ์ากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium) ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือน
ครสิตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจรงิถึง 165 พนัลา้นเท่า 
น าท่านเดนิทางสูก่รุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิรก์ นครรฐัท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีสดุแห่งหนึ่งของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG หรือเทียบเท่า   

วันที ่3 
ลักเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงค์
เฟิรต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้

เน็กคาร ์(Neckar River) อดีตเมืองศนูยก์ลางการศึกษาท่ีส  าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหมี้นักท่องเท่ียวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมา
เยือนเมืองแห่งนี ้แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเด
ลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนข์องเมืองได้
โดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตคูืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสรา้งขึน้
โดยค าสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ท่ีสรา้งเพ่ือเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้งเสร็จภายในคืนเดียว 
จากนัน้ชมถงัไวนท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลติร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
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บ่าย น าเดินทางสู่นครแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนีน าชมจัตุรัส
โรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตรุสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ
ศาลาวา่การเมือง ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสั ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟ
ตน้แบบของหวัล าโพงในประเทศไทย โดยครัง้เม่ือคราวเสดจ็ประพาสยโุรปของรชักาลท่ี 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ท่ีมี
หา้งสรรพสนิคา้ท่ีทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นหลากหลาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO FRANKFURT หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ล่องเรือแม่น า้ไรน ์– โคโลญ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ บ๊อบพารด์ (Boppard) น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น า้ไรน ์แม่น า้สายส าคญัท่ีสดุ
สายหนึ่งของยโุรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น า้ ผ่านแหล่งปลกูองุ่นท่ีใชผ้ลิตไวนข์าวอันมีช่ือเสียง
ท่ีสดุของเยอรมนั เพลิดเพลินกับทิวทัศนข์องไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีต
เหลา่ขนุนางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยู่สองฟากฝ่ังแมน่ า้ ผา่นบรเิวณผาหินโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึ่งมีต  านานเรื่องเล่าขาน
อนัลกึลบัของเสียงสะทอ้นท่ีเกิดขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังท่ี ท่าเรือเซนตก์อร ์(St. Goar) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมเูยอรมนั) 
บ่าย น าเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองส าคัญริมแม่น า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี 

ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ น าเท่ียวชม
ตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสรา้งมา
ตัง้แตปี่ 1248 แตมี่ปัญหาใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้ง
เสรจ็ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลก
ในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพ่ืออุทิศ
ใหน้กับญุปีเตอร ์และพระแมม่ารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE HOTEL WEST หรือเทียบเท่า  
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วันที ่5 
โคโลญ – ช้อปป้ิงRoermond Outlet – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – 
อัมสเตอรดั์ม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  

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 

กลางวัน อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่ทศกาลดอกไม้ทีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ท่ีกวา่ 200 ไร ่เชิญอิสระตามอัธยาศยักับการ

ช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสีท่ี ท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป 
หลากหลายสีสนัและไมด้อกนานาพนัธุท่ี์บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลลิล่ี เป็นตน้ 
***งานเทศกาลดอกไม้ที่ เนเธอร์แลนด์ มี ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563*** 
*** ในกรณีทีไ่ม่สามารถเข้าชมเทศกาลดอกไม้ได้ทางบริษัทขอเปล่ียนโปรแกรมเป็น หมู่บ้านกังหันลมซานส
คันสแ์ทน*** หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูก่รุงอมัสเ์ตอดมั เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CROWE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 
อัมสเ์ตอรดั์ม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล ์– จัตุรัสกรองด์
ปลาสต ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์
น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพื้น้ฐานในการดู
และการเจียระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดมี้โอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถ
เลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, 
LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, 
DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัน้น าท่าน
เดนิเท่ียวชมและเลือกซือ้สินคา้ท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือ
ร  าลกึถึงทหารท่ีเสียชีวติในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองท่ีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวง
ในช่วงท่ีจกัรพรรดนิโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตั้งส  านักงานใหญ่องคก์าร

สนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้จากนัน้เขา้สู่จัตรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขาน
กนัวา่สวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตรุสั น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเกน้
พีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประตมิากรรมเดก็ชายตวัเลก็ๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวตัิศาสตรแ์ละ
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ต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเดก็ชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวน
ระเบดิก าลงัตดิไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและปอ้งกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลึกถึงความกลา้
หาญ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวนข์าว) 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า 

*** ในกรณีทีโ่รงแรมเต็มจะเปลีย่นไปนอนเมอืงแอนทเ์วริบ์แทน *** 

วันที ่7 บรัสเซลล ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบนิ 

13.10 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสารการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 935 
*** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่ 10 เม.ย. 63 จะออกเดนิทางเวลา 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 
น. 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
06.10 น.  ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง 
FANTASTIC BENELUX 

เบลเยีย่ม ลักเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์ 
8 วัน 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

18-25 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,210 7,900 

21-28 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,210 7,900 

10 – 17 เม.ย. 63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 32,080 7,900 

11 – 18 เม.ย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 31,550 7,900 

11 – 18 พ.ค 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,210 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5.  คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนั (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 – 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่ งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
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3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

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

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ 

บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีร่ปู

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , 

เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 STATEMENT บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกโดยธนาคาร และจะตอ้งมตีราประทับ

จากธนาคารทกุหนา้เทา่นัน้ เลขบัญชตีอ้งครบถว้น และชือ่ตอ้งสะกดตรงตามพาสปอรต์ วันยืน่ให ้

ลกูคา้พกบุ๊คแบงคเ์ลม่จรงิไปดว้ย รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
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-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
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1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………… 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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