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TULIP MANIA FESTIVAL 2020 

ฝร่ังเศส ลักเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คนื  

 เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 2563 

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. ดไูบ – ปารสี – ประตชูยั - หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ  - ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 3. ปารสี – พระราชวงัแวรซ์าย - ลกัเซมเบิรก์ 

วนัท่ี 4. ลกัเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัรุสัโรเมอร ์
วนัท่ี 5. แฟรงกเ์ฟิรต์ – OUTLET – มหาวิหารโคโลญ – โคโลญ 
วนัท่ี 6. โคโลญ – ลอ่งเรอืหมู่บา้นกีธูรน์ –  หมู่บา้นกงัหนัลม – จตัรุสัดมัสแควร ์
วนัท่ี 7. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF (ระหวา่งวนัท่ี 21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63) - สนามบิน 
วนัท่ี 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

ราคาแนะน าเพียง   49,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 373 

คณะเดินทางวนัท่ี 11 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. 
 

วันที ่2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช  - ช้อปป้ิง 
00.50 น. ถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 71 

คณะเดินทางวนัท่ี 28 มี.ค. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และถึงฝรั่งเศส เวลา 09.25 น. 
08.00 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 08 มีนาคม 2563) น า
ท่านเดินทางสูม่หานครปารีส (Paris) มหานครอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส (France) ดินเเดนแหง่แฟชั่นและน า้หอม เมืองท่ีติดอันดบั 1 ใน 10 ของโลก จากนัน้น าท่านผ่านชม
ลานประวัติศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระ
นางมารีอังตัวเน็ตต ์อันเป็นจุดเริ่มตน้แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส  น าท่านเดิน
ทางเขา้สู ่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของปารีส
และเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิงแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมดงัมากมาย ซึ่งมีเรียง
รายอยูต่ลอดทาง พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (Arc de Triumphe) อนุสรณส์ถานท่ีส  าคญัของปารีส 
ไดร้ับการยอมรบัให้เป็นประตูชัยท่ียิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทัง้ยังมีความละเอียดอ่อนในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนับเป็นผลงานชั้นยอดจาก
ศิลปินชัน้เยี่ยม ท่ีมีเล่าเหตุการณ์การปฏิวัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ 
จากนัน้น าทา่นถ่ายภาพเป็นสดุประทบัใจกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสรา้งเหล็กประติมากรรม
เหล็กขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึน้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อ
เป็นสญัลกัษณแ์หง่งาน World Fair ปี ค.ศ.1889 สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารีส ท่ีบริเวณจัตุรสั
ทรอคาเดโร ่หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรั่งเศสท่ีเป็นท่ีรูจ้ักกันทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสรา้งท่ี
มีช่ือเสยีงท่ีสดุในโลกอีกดว้ย น าทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปป้ิง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น  า้แซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้เป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de 
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Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษก
สมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 กับพระนางมารี อังตวัแนตต ์และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศ
ฝรั่งเศสอีกดว้ย จากนัน้อิสระเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ 
เช่น เครื่องส  าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักับบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนกั ชอ้ปป้ิง
จากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 
หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากร้าน Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุง
ปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY  หรือเทียบเท่า     

 

วันที ่3 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย - ลักเซมเบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองแวรซ์าย น าท่านเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versailles Palace) 
อันยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจ้าหลุยสท่ี์ 14 
ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งิน
อย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั ,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่ง
อยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็น
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หอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณม์หาราชเคยเข้าถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท่ี์ 
14 แหง่ฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจัดงานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี อังตวัแนตต ์มเหสีของ
พระเจา้หลยุสท่ี์ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลยีนท่ียิ่งใหญ่ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูก่รุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบิรก์ นครรฐัท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีสดุแห่ง

หนึ่งของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมัยโรมัน 
โบสถโ์นเตรอะดาม ประติมากรรมส ารดิของแกรนดด์ชัเชส ชารล์็อตต ์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวงัท่ีประทบั
ของแกรนดด์ยคุ ชมวิวทิวทศันข์องเมืองท่ีบา้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ALVISSE หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 
ลักเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
- จัตุรัสโรเมอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้าเน็ก

คาร ์(Neckar River) อดีตเมืองศูนยก์ลางการศึกษาท่ีส  าคญัของเยอรมัน เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเด
ลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหมี้นกัทอ่งเท่ียวนบัลา้นคน
ในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี ้แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ 
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จากนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร ์ซึ่ง
สามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี 
ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอริก ท่ีสรา้งเพื่อเป็นของขวญัวนั
เกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้งเสร็จภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถังไวนท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกมีความจุถึง 
220,000 ลติร 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าท่านเดินทางสูน่ครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี 

รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคัญของประเทศ  น าท่านเดินเท่ียวชมจัตุรัส
โรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall 
หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสัโรเมอร ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นย่านถนน 
ZEIL ท่ีมีหา้งสรรพสนิคา้ท่ีทนัสมยัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ไส้กรอกเยอรมัน) 
ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม HOLIDAY INN FRANKFURT หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 แฟรงกเ์ฟิรต์ – OUTLET – มหาวิหารโคโลญ – โคโลญ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้แบรนด์
เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR 
FERRAGAMO,GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, 
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FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, 
FURLA ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโคโลญ (Cologne) เมืองส  าคญัรมิแม่น า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อันดบั 4 ของประเทศ

เยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อัน
ลือช่ือ น าเท่ียวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ 

(Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตมี่ปัญหาใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้ง
ใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณ ์และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของ
คริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูงท่ีสดุในโลกในสมัยนัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื่ออุทิศใหน้กับุญปีเตอร ์และพระแม่
มาร ี

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE SEVERINHOF หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 โคโลญ – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูรน์ –  หมู่บ้านกังหันลม – จัตุรัสดัมสแควร ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูห่มู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) หมู่บา้นเล็กๆ ของชาวดัตช์ในเมืองกีธูรน์ ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ น าทา่นล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ ท่ีไดร้บัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ”์ นั่นก็เพราะว่า
หมู่บา้นแหง่นี ้“ไม่มีถนน” มีเพียงแต่คลองท่ีใชส้ญัจรไปมารอบหมู่บา้น การเดินทางหลกัๆ โดยเรือ และทาง
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เทา้เล็กๆ ลดัเลาะรอบคูคลองท่ีใหค้นเดิน หรือจักรยานผ่านไดเ้ท่านัน้ โดยระยะทางรอบหมู่บา้นราวๆ 7.5 
กิโลเมตร และตลอดระยะทางจะมีสะพานเลก็ๆ เช่ือมตอ่ระหวา่งสองฝ่ังคลองถึง 180 สะพานดว้ยกนั  
(กรณีลอ่งเรอืไม่ได ้ขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินทา่นละ 5 ยโูร) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูห่มู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลกึกับ

กงัหนัลม สญัลกัษณท่ี์ส  าคญัอยา่งหนึ่งของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท่ี์ใช้
ใส่ในชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพต่างๆพรอ้มเชิญเลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลึก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุง
อัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเท่ียวจากทั่วโลก น าท่านผ่านชม
เมืองท่ีมากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกต่างๆ มากมาย ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเล่นหรือช้อปป้ิงบริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อร  าลกึถึงทหารท่ีเสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่7 
อัมสเตอรดั์ม – ล่องเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF 
(ระหว่างวันที ่21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63) - สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชีวิตความ

เป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของ
บา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์น าเขา้ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะได้
สมัผสัและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยงัไดมี้โอกาสเลือกซือ้
เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกายี่หอ้ดังมากมาย 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 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองลิเซ่ (Lisse) เขา้ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ท่ีกว่า 

200 ไร ่ใหเ้วลาท่านอิสระเดินเลน่ตามอัธยาศยักับการช่ืนชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุ์หลากสี ท่ี
ท่านช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไม้ดอกนานาพนัธุ์ท่ี
บานสะพรั่งอยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลลิลี่ เป็นตน้   
** งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอรแ์ลนด ์มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ** 
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17.30 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินสคิปโพล เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และอิสระเลือกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
22.00 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 150 

คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 28 มี.ค. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.50 น. และถึงดไูบ เวลา 06.30 น. 
 

วันที ่8  ดูไบ – กรุงเทพฯ  
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ที่ยวบนิที่ EK 372 

คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 28 มี.ค. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. 
คณะเดินทางเดือน ก.ค. 63 เป็นตน้ไป เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. 

18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
******************************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง  

TULIP MANIA FESTIVAL 2020 
ฝร่ังเศส ลักเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

22 – 29 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 7,900.- 

28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 29,100.- 7,900.- 

11 – 18 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 33,100.- 8,900.- 

26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,100.- 8,900.- 

04 – 11 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 8,900.- 

1 – 8 ก.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,100.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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

จากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวั
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ 
 จะตอ้งไม ่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 
        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
        คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
        ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
       เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
       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] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่น า้หนกัเกิน
 จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก. และสมัภาระมากกวา่ 2 ชิน้ คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก
 โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี  (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (16 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
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ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ 
ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่
สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด  าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดนิทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย 
เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง 
ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้
จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉกุเฉินได ้(น า้หนักประมาณ  20  กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง 
Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 
 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
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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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ี บรษัิทฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรื อค่าตั๋ ว
เครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

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

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 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 นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

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)  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- 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 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา
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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]…………………………………………………………………………………… 

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)               
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  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** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      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 ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 


