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โดฮา | บรสัเซลส ์| ไฮเดลเบริก์ | แฟรงกเ์ฟิรต์ | โคโลญ | อมัสเตอรด์มั | ลอ่งเรือหลงัคากระจก  

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – โดฮา (เท่ียวเมืองโดฮา) 
วนัท่ี 2. โดฮา – บรสัเซลส ์– อะตอมเม่ียม – จตัรุสักรองดป์ลาซ 
วนัท่ี 3. บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ 
วนัท่ี 4. ไฮเดลเบิรก์ – วซูบ์วรก์ – WERTHEIM OUTLET – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
วนัท่ี 5. แฟรงกเ์ฟิรต์ – โคโลญ – อมัสเตอรด์มั  
วนัท่ี 6. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สนามบิน 
วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ   

LOVERS PLACES เบลเยีย่ม ลักเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์ 

(เทีย่วโดฮา 1 วัน) 7 วัน 5 คนื 

 

ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 

 

เดนิทาง มนีาคม  63  
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – โดฮา       
02.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์โดย
มีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

05.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี QR 827 

09.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิโดฮา ประเทศกาตาร ์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร น าท่านเขา้สูเ่มืองโดฮา เมืองหลวงประเทศการต์า้ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นไขม่กุแห่งเปอรเ์ซียร ์ซึ่งสาเหตมุาจากการเจริญเติบโต
อย่างรวดเรว็เป็นอย่างมากแมพื้น้ท่ีของประเทศสว่นใหญ่จะเป็นทะเลทรายแตก่าตารก์็เปล่ียนตวัเองจนกลายเป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกิจท่ีส  าคญัของประเทศอาหรบั ซึ่งในปี 2022 การต์า้นัน้ไดเ้ป็นเจา้ภาพฟุตบอลโลกดว้ย  น าท่านไปยังเขต เวสตเ์บย ์
(West bay) เขตศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจของกาตาร ์ผา่นชมตึกระฟ้ามากมาย เช่น ตึกเวิรล์เทรดเซนเตอรโ์ดฮา  , ตึก อัล ฟาร์
ดาล ทาวเวอร ์รวมถึงโรงแรมตา่งๆ ซึ่งนอกจากนีย้งัมีตกึท่ีเป็นท่ีท าการของรฐับาลดว้ย หลงัจากนัน้น าท่านต่อไปยัง The Pearl 

Qatar โครงการระดบัเมกา้โปรเจคตก์ารสรา้งเมืองใหม่โดยการถมพืน้ท่ีทะเลออกไป ครอบคลมุพืน้ท่ี กว่า 4 ลา้นตารางเมตร 
ลกัษณะจะคลา้ยโครงการ The Palm ของเมืองดไูบประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งปัจจุบนัโครงการ The Pearl ยังไม่แลว้
เสรจ็ซึ่งคาดวา่ถา้ทกุอย่างเรียบรอ้ยแลว้จะมีคา่ใชจ้่ายประมาณ 15 พนัลา้นยูเอสดอลลารเ์ลยทีเดียว ส  าหรบัค  าว่า The Pearl 
นัน้มาจากอดีตท่ีกาตารเ์คยเป็นผูส้ง่ออกไข่มกุรายใหญ่ของโลกก่อนท่ีจะถูกญ่ีปุ่ นแซงในเวลาต่อมา น าท่านชม Porto Arabia 

เฟสแรกท่ีสรา้งเสร็จของโครงการ The Pearl ซึ่งประกอบไปดว้ยแหล่งรวมรา้นคา้ สินคา้แบรนดเ์นม รา้นกาแฟ ทาวเฮา้ส ์
รา้นอาหารตา่งๆ ทัง้อิตาลี สเปน จนถึงอาหารจีน น าท่านเดนิเลน่ชมบรรยากาศสบายๆ รมิชายหาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑศ์ิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art) ซึ่งจะตัง้อยู่ท่ีกิโลเมตรสดุทา้ยของ Doha Corniche โดย
สถานท่ีนีเ้ป็นท่ีรวบรวมเก็บโบราณวตัถุอันมีค่า ท่ีมีร่องรอยจากอารยธรรมสมยัก่อนทัง้ รูปป้ันเก่าแก่ ภาพวาด จิวเวอรร์ี่ ซึ่ง
นอกจากโบราณวตัถแุลว้ ตวัอาคารยงัออกแบบ ดีไซนส์วยงามรวมถึงบรรยากาศรอบๆยงัมีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก   หลงัจาก
นัน้น าท่านต่อไปยัง “ซุค” (Souq Waqif) หรือตลาดพืน้เมืองช่ือดงัของโดฮา โดยตวัตลาดแบ่งออกเป็น ตลาดนก ตลาดทอง 
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และตลาดเคร่ืองเทศ สนิคา้ท่ีวางขายมีตัง้แตข่องท่ีระลกึแบบแฮนดเ์มด อาหารพืน้บา้น สตัวเ์ลีย้ง เหย่ียว รวมถึงมีการแสดงโชว์
นกเหย่ียวและมา้ดว้ย แมว้่าการต์า้จะเจริญไปมากแลว้แต่ท่ีน่ีจะยังคงสภาพสถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอาคารบา้นเรือนแบบ
อาหรบัเอาไว ้อิสระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DOHA HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที ่2 โดฮา – บรัสเซลส ์– อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองดป์ลาซ 
05.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิโดฮา 

09.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิบรสัเซลส ์โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 193 

14.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงใน
วนัท่ี 29 มีนาคม 2563) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและพธีิการศลุกากร น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) 
เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) เป็นสถานท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือ
นาโต ้น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเม่ียม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจัดงานแสดง
สนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เม่ือปีค.ศ. 1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของ
จรงิถึง 165 พนัลา้นเท่า จากนัน้น าท่านเขา้สูจ่ตัรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ราซ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่า
สวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตรุสั น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกับแมเนเกน
พีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปป้ันผูส้รา้ง
ประวตัศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียม เน่ืองจากไดมี้การเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจู
เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้
เพ่ือระลกึถึงความกลา้หาญ เป็นตน้ เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบัการเดนิเลน่และเลือกซือ้ของท่ีระลกึ เช่น กระเป๋า KIPLING 
ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม และ ช็อกโกแลต เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวนข์าว) 
ที่พัก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า   
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วันที ่3 บรัสเซลส ์– ลักเซมเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก์ นครรฐัท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีสดุแห่งหนึ่งของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดย์ุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม 
ประตมิากรรมส ารดิของแกรนดด์ชัเชส ชารล์อ็ตต ์ศาลาว่าการเมือง พระราชวงัท่ีประทับของแกรนดด์ยุค อาคารรฐัสภา โบสถ์
เซนตไ์มเคลิ และปอ้มปราการสมยัโรมนั ชมววิทิวทศันข์องเมืองท่ีบา้นเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มืองไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้าเน็กคาร ์(Neckar River) 
อดีตเมืองศนูยก์ลางการศึกษาท่ีส  าคัญของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของ
เยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหมี้นักท่องเท่ียวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี ้แลว้น าท่านผ่านชม
ย่านการคา้และแหลง่รวมของนกัศกึษานานาชาต ิจากนัน้น าท่านเขา้ชมภายในปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ท่ี
สรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแมน่ า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นววิทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งด้วยหินทราย
สีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอริก ท่ีสรา้งเพ่ือเป็น
ของขวญัวนัเกิดแด ่พระมเหสี อลซิาเบธ ซึ่งสรา้งเสรจ็ภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวนท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจุถึง 220,000 
ลติร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL DUO หรอืเทียบเทา่   
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วันที ่4 ไฮเดลเบิรก์ – วูซบ์วรก์ – WERTHEIM OUTLET – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองวูซบ์วรก์ (Würzburg) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในบริเวณฟรงัโคเนียท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรฐับาวาเรียใน
ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น า้เมน (Main) เป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพ่ือผลิตไวน์ ซึ่งบรรดา
สถาปัตยกรรมในเมืองนีล้ว้นเป็นสไตลบ์ารอค จึงไดร้บัสมญานามวา่เป็น Baroque City น าท่านชมสะพาน Alte Mainbrücke 
สะพานขา้มแม่น า้เมน ท่ีมีประวตัิศาสตรย์าวนานมากกว่า 1,300 ปี โดยสะพานนีถู้กประดบัตกแต่งดว้ยรูปป้ันนักบุญขนาด
ใหญ่ 12 องค ์เม่ือยืนอยู่บนสะพานจะสามารถเห็นบา้นโบราณเรียงรายสวยงาม มองเห็นปราสาท Festung Marienberg บน
เนินเขา เป็นทัง้รูปป้ันนกับญุและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง สะพานนีย้งัใชเ้ป็นตวัเช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่า 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย ใหเ้วลาท่านอิสระเพ่ือชอ้ปปิ้งท่ี WERTHEIM OUTLET เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น 

Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael 
Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo 
Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศยั น าท่านเดินทางสู่แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคัญของประเทศ 
ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรป
ของรชักาลท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตรุสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตรุสัโรเมอร ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นย่าน
ถนน ZEIL ท่ีมีหา้งสรรพสนิคา้ท่ีทนัสมยัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนขูาหมเูยอรมนั) 
ทีพั่ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 แฟรงกเ์ฟิรต์ – โคโลญ – อัมสเตอรดั์ม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคญัริมแม่น า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อันดบั 4 ของประเทศเยอรมนี 
ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน า้หอมออดโิคโลญ 4711 อนัลือช่ือ น าเท่ียวชมตวัเมือง
โคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่
ปี 1248 แตมี่เหตทุ าใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นีจ้ึงแลว้เสร็จ
ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลกในสมยันัน้ 
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พ่ืออุทิศให้
นกับญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ารี 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย จากนัน้เดินทาเขา้สู่กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 
ท่านสามารถเดินเท่ียวชมและเลือกซือ้สินคา้ท่ีบริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์
สงครามเพ่ือร  าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส ์โบนาปาร์ต เคยใช้เป็น
พระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรด ินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที่พัก 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั VAN DER HOTEL A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที ่6 อัมสเตอรดั์ม – ล่องเรือหลังคาระจก – สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือน
เก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ น าท่านเข้า
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ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพื้น้ฐานในการดแูละการเจียระไน
เพชรในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดมี้โอกาสเลือกซือ้เพชรเมด็งามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสนิคา้อ่ืน อย่าง 
นาฬิกาย่ีหอ้ดงัมากมาย 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 น าเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิสคปิโฮล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้
ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 274 

23.45 น. เดนิทางถึงกรุงโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

02.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 980 
คณะเดนิทางวันที ่22-28 มีนาคม 2563 เดนิทางสู่กรุงเทพด้วยเทีย่วบนิที ่QR 836: (02.45 – 13.15) 

วันที ่7 กรุงเทพฯ  
12.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง  

LOVERS PLACES เบลเยีย่ม ลักเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์ 

(เทีย่วโดฮา 1 วัน) 7 วัน 5 คืน  

โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

08 มี.ค. – 14 มี.ค. 63 45,900 45,900 45,900 23,400 8,900 

15 มี.ค. – 21 มี.ค. 63 46,900 46,900 46,900 24,400 8,900 

22 มี.ค. – 28 มี.ค.  63 46,900 46,900 46,900 24,400 8,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

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

บริษัทได้  
 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% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

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

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ 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. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             



  12  LOVERS PLACES เบลเยี่ยม ลกัเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์(เทีย่วโดฮา 1 วนั) 7D 5N BY QR                                                      [GQ3BRU-QR005]                                                                                                         

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ 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 % ของพืน้ทีร่ปู

ถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, 

รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

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)ที่มีชือ่ของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

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 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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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  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

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

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
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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 าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

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

      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 

 


