
   

   
   

  

 QEAMS-BR006 หนา้ 1 จาก 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 น ำท่ำนบินตรงสู่อมัเตอร์ดมั ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ โดยสำยกำรบิน อี.วี.เอ 

แอร ์ 

 ชมหมู่บา้นกีธูรน์ (Giethoorn) เวนิ

สแหง่เนเธอรแ์ลนด ์ 

  ล่องเรอื Rhine Cruise ชมควำมงำม

สองฝำกฝ่ังแมน่ ้ำไรน์  

  แวะทักทำยนอ้งเล็กของประเทศในกลุ่ม 

เ บ เ น ลั ก ซ์ ที่ ล ั ก เ ซ ม เ บิ ร ์ ก 

(Luxembourg)  

 เยือนจ ัตุร ัสกรองด์ปราซ (Grand 

Place) จัตรัุสทีก่ล่ำวขำนว่ำสวยทีส่ดุใน

ยโุรป  

 เทีย่วเมอืงบรูกส ์(Brugges) เมอืงสวย

แหง่เบลเยีย่ม 

 

 

GIETHOORN DREAM’IN 

 เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ี

ลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม  

7 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอแอร[์BR] 

เดนิทาง: พฤศจกิายน-ธนัวาคม 

ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 14-20 พ.ย. 62  45,900 

วนัที ่ 28 ธ.ค. 62 -3 ม.ค. 63  55,900 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั   
   NH UTRECHT   

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
หมูบ่า้นกธีูรน์ – ล่องเรอืชมหมู่บา้น – OUTLET 
– โคโลญ O O X 

 
MERCURE KOLN 

WEST  

หรอืเทยีบเทา่  

3 โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์ O O O 

 
CROWE PLAZA 

FRANKFURT 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ O O  O 
NOVOTEL 

LUXEMBOURG 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ลกัเซมเบริก์ –บรกูส ์- บรสัเซลส ์ O O O 
IBIS CENTRE 

GARE DU MIDI   
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ล่องเรอืหลงัคา
กระจก – สนามบนิ O X  

 
  

7.  กรงุเทพ    
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – อมัสเตอรด์มั  

09.30  น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำยกำร

บนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจำ้หนำ้ที ่คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

12.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงอมัสเตอรด์มั โดยสำยกำรบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR 075  

19.35 น. ถงึสนำมบนิสคปิโพล กรุงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 

ชัว๋โมงในวนัที ่27 ตลุำคม 2562)  

ทีพ่กั 
    เดนิทำงขำ้สูท่ีพ่ัก AMSTERDAM AIRPORT HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วนัที ่2 หมูบ่า้นกธีูรน์ – ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้น – OUTLET – โคโลญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่หมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn Village) เมืองเล็กๆที่มีผูค้นอำศัยอยู่

ประมำณ 2,600 คน เป็นหมู่บำ้นทีป่รำศจำกถนนหมู่บำ้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสำบ จงึ

ท ำใหป้รำศจำกมลพษิ ผูค้นในหมู่บำ้นจะเดนิทำงโดยกำรใชเ้รือเป็นพำหนะโดยลัดเลำะ

คลองทีม่คีวำมยำวประมำณ 7.5 กโิลเมตร น ำทา่นล่องเรอืชมหมู่บา้นที่ไดร้ับฉำยำว่ำ 

“เวนสิแห่งเนเธอรแ์ลนด”์โดยรอบ (กรณีลอ่งเรอืไมไ่ด ้ขอสงวนสทิธ ิค์นืเงนิท่านละ 5 ยู

โร) 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลำท่ำนไดอ้สิระเลอืก

ซื้อสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย อำทิ 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 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้สูเ่มอืงโคโลญ (Cologne) เมืองส ำคัญรมิแม่น ้ำไรน ์

และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้ งำนศลิปะ และ

อตุสำหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้ำหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่  

ค า่  อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก MERCURE KOLN WEST หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที ่3 โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำเทีย่วชมตวัเมอืงโคโลญ เมอืงเกำ่สมัยโรมันเรอืงอ ำนำจ น ำท่ำนถ่ำยรูปคูก่บัมหาวหิาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่ก่อสรำ้งมำตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท ำใหต้อ้ง

หยุดพักกำรกอ่สรำ้งไปบำ้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลำสรำ้งกว่ำหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้น้ี

จงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหำวหิำรโคโลญเป็นศำสนสถำนของครสิตศ์ำสนำโรมันคำทอลกิ 

นับเป็นวหิำรทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็น

หอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวำ้ง 86 เมตร ยำว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทศิให ้

นักบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มำร ีหลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้สู่ท่ำเรือบ๊อบพำรด์ 

(Boppard) น ำท่ำนล่องเรือชมควำมสวยงำมของแม่น ้ำไรน์ แม่น ้ำสำยส ำคัญที่สุดสำย

หนึง่ของยุโรป ชมทัศนียภำพอันสวยงำมตลอดสองฟำกฝ่ังแม่น ้ำ ผ่ำนแหล่งปลูกองุ่นที่

ใชผ้ลิตไวน์ขำวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลนิกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น 

ปรำสำทของโบรำณอำยุกวำ่ 600 ปี และอำคำรบำ้นเรอืนของอดตีเหล่ำขุนนำงเยอรมนีที่

เรยีงรำยอยู่สองฟำกฝ่ังแม่น ้ำ ผ่ำนบรเิวณผำหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มีต ำนำน

เรือ่งเลำ่ขำนอนัลกึลบัของเสยีงสะทอ้นทีเ่กดิขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที่ ท่ำเรือเซนตก์อร ์
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(St. Goar) 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย 

 

 

 

 

 

น ำเดนิทำงโดยรถโคช้สูน่ครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและ

พำณิชยท์ี่ส ำคัญของเยอรมนีน ำชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสที่เก่ำแก่

ที่สุดในเมือง ดำ้นขำ้งก็คอื THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศำลำว่ำ

กำรเมอืง ตัง้อยู่ทำงดำ้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่ำนชมสถำนีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ 

ซึง่ถอืไดว้ำ่เป็นสถำนีรถไฟตน้แบบของหัวล ำโพงในประเทศไทย โดยครัง้เมื่อครำวเสด็จ

ประพำสยุโรปของรัชกำลที ่5 เชญิเดนิเล่นย่ำนถนน ZEIL ที่มีหำ้งสรรพสนิคำ้ที่ทันสมัย

และรำ้นคำ้มำกมำย ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้แฟชัน่หลำกหลำย 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

ทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก CROWNE PLAZA FRANKFURT หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนออกเดนิทำงโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงทีส่ดุแสน

โรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น ้ำเน็กคำร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนยก์ลำงกำรศกึษำ

ที่ส ำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหำวทิยำลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหำวทิยำลัยแห่ง

แรกของเยอรมัน ดว้ยควำมสวยงำมของเมอืงน้ีท ำใหม้ีนักท่องเที่ยวนับลำ้นคนในแต่ละปี

ตอ้งมำเยือนเมืองแห่งน้ี แลว้น ำท่ำนผ่ำนชมย่ำนกำรคำ้และแหล่งรวมของนักศกึษำ

นำนำชำต ิจำกนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที่สรำ้ง

ขึน้อยู่บนเชงิเขำเหนือแม่น ้ำเน็กคำร ์ซึง่สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ 

โดยตัวปรำสำทสรำ้งดว้ยหินทรำยสีแดงซึ่งมีอำยุกว่ำ 900 ปี ชมประตูคืนเดียว 

(Elisabeth’s Gate) ทีส่รำ้งขึน้โดยค ำสั่งของพระเจำ้เฟเดอรกิ ที่สรำ้งเพื่อเป็นของขวัญ

วันเกดิแด่ พระมเหสี อลซิำเบธ ซึง่สรำ้งเสร็จภำยในคนืเดียว จำกนัน้ชมถังไวน์ที่ใหญ่

ทีส่ดุในโลกมคีวำมจุถงึ 220,000 ลติร 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

บา่ย 

 

น ำเดนิทำงโดยรถโคช้สูก่รงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบริก์ นคร

รัฐทีม่พีืน้ทีข่นำดเล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผ่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำแห่ง

ลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่ำนชมสะพำนสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดำม 

ประตมิำกรรมส ำรดิของแกรนดด์ชัเชส ชำรล็์อตต ์ศำลำว่ำกำรเมือง พระรำชวังที่ประทับ

ของแกรนดด์ยุค อำคำรรัฐสภำ โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปรำกำรสมัยโรมัน ชมววิ

ทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่ำ้นเรอืนตัง้เรยีงรำยอยู่ในแนวหุบเขำดสูวยงำมยิง่ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

ทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LUXEMBOURG หรอืเทยีบเท่ำ 
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วนัที ่5 ลกัเซมเบริก์ – บรูกส ์– บรสัเซลส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงบรูกส ์(Brugge) ซึง่เป็นเมืองรมิชำยฝ่ังทะเลที่มีชือ่เสยีงของ

ประเทศเบลเยยีมและไดร้ับเลอืกเป็นเมืองมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก ้โดยมี สมญำ

นำมวำ่ เวนสิแห่งยุโรปเหนือ เพรำะเป็นเมืองที่มีกำรใชล้ ำคลองในกำรสัญจรรอบๆเมือง

ได ้ ลกัษณะของเมอืงน้ีลอ้มรอบดว้ยคเูมอืงสองชัน้ และมี อำคำร โบสถ ์บำ้นเรือน ถนน

ทีส่ะอำดสวยงำม ซึง่สว่นใหญ่ลว้นเป็นสถำปัตยกรรมแบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์

และมีสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ น ำชมจัตุรัสใจกลำงเมือง (Market Square) หอระฆัง

เกำ่แกท่ีม่ปีระวตัอินัยำวนำนและมปีระตมิำกรรมที่งดงำม ที่ชือ่ว่ำ Madonna & Child ซึง่

เป็นประตมิำกรรมที่อยู่ภำยในโบสถพ์ระแม่มำรี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีกำรแกะสลัก 

โดย ไมเคลิแอน เจโล  ซึง่ในปัจจุบันไดร้ับกำรยกย่องว่ำเป็น ยอดศลิปินเอกของโลก

ชำวอติำเลยีน   

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถบัสสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถำนทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่องคก์ำรสนธสิญัญำป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือนำ

โต ้จำกนัน้น ำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณอ์ะตอมเมีย่ม (Atomium) ซึง่

เป็นสญัลกัษณใ์นกำรจัดงำนแสดงสนิคำ้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรำ้งขึน้โดย

จ ำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนำดใหญ่กว่ำโมเลกุลของจริงถงึ 165 

พันลำ้นเท่ำ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก IBIS CENTRE GARE DU MIDI  หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที ่6 บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้สู่จัตุรัสกลำงเมืองจตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) ที่มีชือ่เสยีงกล่ำว

ขำนกนัวำ่สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป ชมศำลำว่ำกำรเมืองและอำคำรที่สวยงำมโดยรอบ

จัตุรัส น ำชมและถ่ายรูปกบัแมเนเกนพสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิำกรรม

เด็กชำยตัวเล็กๆก ำลังยืนแอ่นตัวปัสสำวะอย่ำงน่ำรัก ถือเป็นรูปป้ันผูส้รำ้งประวัตศิำสตร์

และต ำนำนพืน้เมอืงของชำวเบลเยีย่ม เน่ืองจำกไดม้กีำรเลำ่ขำนกนัมำหลำกหลำยต ำนำน 

เช่น มีเด็กชำยชือ่จูเลียนสก ีมำพบสำยชนวนระเบดิก ำลังตดิไฟ จงึปัสสำวะรดเพื่อดับ

ชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชำวเมืองจงึท ำรูปแกะสลักน้ี เพื่อระลกึถงึควำมกลำ้หำญ 

เป็นตน้ เชญิท่ำนอสิระตำมอธัยำศยักบักำรเดนิเลน่และเลอืกซือ้ของที่ระลกึ เช่น กระเป๋ำ 

KIPLING ผำ้ลูกไมล้ำยสวยงำม และ ช็อคโกแลต เป็นตน้ จำกนัน้เดนิทำงเขำ้สู่กรุง

อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศนูยก์ลำงกำรคำ้ เศรษฐกจิ พำณิชยกรรม ของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์
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กลางวนั  อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

บา่ย 

 

ชมเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยกำรล่องเรอืหลงัคากระจก ลดัเลีย้วเขำ้ตำมล ำคลอง สัมผัส

ชวีติควำมเป็นอยู่ รวมทัง้สภำพบำ้นเรอืนเกำ่แกอ่นังดงำมสบืทอดมำตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่

17 และทัศนียภำพของบำ้นเรอืนอนัสวยงำมอย่ำงมเีอกลกัษณ ์น ำท่ำนเขำ้ชมสถำบันสอน

กำรเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ซึง่ท่ำนจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐำนในกำรดู

และกำรเจยีระไนเพชรในรูปแบบตำ่งๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกำสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงำม

ในรำคำโรงงำน และท่ำนสำมำรถเลอืกชมสนิคำ้อืน่ อย่ำง นำฬกิำยี่หอ้ดังมำกมำย อำท ิ

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

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนำฬกิำแฟชั่น อย่ำง GUCCI,DIESEL, 

DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 

HILFIGER ฯลฯ อสิระใหท้่ำนเดนิเที่ยวชมและเลอืกซื้อสนิคำ้ที่บรเิวณจัตุรัสดัมสแควร ์

(Dam Square) ศนูยก์ลำงของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครำมเพื่อร ำลกึถงึทหำรที่เสยีชวีติใน

สงครำมโลกครั ้งที่ 2 และอดีตศำลำว่ำกำรเมืองที่หลุยส์ โบนำปำร์ต เคยใชเ้ป็น

พระรำชวงัหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรด ินโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ ำนำจ 

18.00 น. น ำเดินทำงสู่สนำมบินสนำมบินสคปิโพล เพื่อใหท้่ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภำษี (Tax 

Refund) และมเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

21.40 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิอ.ีว.ีเอ แอร ์BR076  

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่ 24 ตลุาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

21.30 น.และไปถงึกรงุเทพเวลา 14.30 น. *** 

วนัที ่7 กรุงเทพ 

13.40 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพโดยสวสัดภิำพ 
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โปรแกรม : GIETHOORN DREAM’IN 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม  

7 วนั 5 คนื 

ราคาแนะน าเพยีง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

14-20 พ.ย. 62 45,900 45,900 45,900 45,900 24,090 7,500 

28 ธ.ค. 62 -3 ม.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 27,790 9,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเท่ำ  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

        ค่ำประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

        ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทำงบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

         **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่ำย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิ

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 2 ชิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่

กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 

5. คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ประเทศเยอรมัน (ผูย้ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,500 

บำท) 

6. คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (13 ยโูร) 

7. คำ่ทปิมัคคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (21 ยูโร) 
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เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ 

ของสถำนทูตง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวซี่ำ หรือ ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบลว่งหนำ้เพือ่วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซี่ำที่ค่อนขำ้ง

นำนและอำจไม่สำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนัก

หรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ และจ ำนวนหนำ้หนังสอื

เดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ำ่กวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ 

และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มรีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรียกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำย

กำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกตัว๋เครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่ำงกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนักอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3.แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนักอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลื่อนกำรเดนิทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ 

คำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ตำมที ่สถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รือมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซี่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคำ่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ำ่ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไม่มอีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์****** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรงขนำด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ป

ถา่ย จ ำนวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, 

รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรูปเทำ่นัน้ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน    

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยูเ่ป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ (สถำนทตูไมรั่บเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีำยใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภำษณ ์ 

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส ำเนำหนำ้พำสปอรต์หรอื

บัตรประชำชนของผูอ้อกคำ่ใชจ้่ำยใหด้ว้ย 

4.2.2ถำ่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย 

5. หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำถำ่ยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 

6. หำกในส ำเนำบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลำ่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภำษณ์ 

 



   

   
   

  

 QEAMS-BR006 หนา้ 13 จาก 16 

 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถำ่ยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

-ทะเบยีนบำ้น 

-บัตรประชำชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สญัชำตปัิจจุบัน ...............................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวัุนที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


