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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม 
09.00 น. 

 
 

12.50น. 
   19.35 น. 
 

คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบินอี.วี.เอ. 
แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้ำหน้ำท่ี คอยอ ำนวยควำมสะดวก  
ออกเดินทำงสูก่รุงอมัสเตอร์ดมั โดยสำยกำรบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 075  
ถึงสนำมบินสคิปโพล กรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร 
(เวลำท้องถ่ินช้ำกวำ่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนำคม 2562) 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า   

วันที่ 2 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธูน – Outlet – โคโลญ      
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสูห่มู่ บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) หมู่บ้ำนสดุโรแมนติกแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์โดย
หมู่บ้ำนท่ีได้ช่ือวำ่เป็น “เวนิสแหง่เนเธอร์แลนด์” หมู่บ้ำนท่ีไม่มีถนนแต่ผู้คนสญัจรด้วยกำรลอ่งเรือผ่ำนคลอง
เล็กๆ ท่ีลอดตัดผ่ำนหมู่ บ้ำนไปมำโดยคลองท่ีน่ีมีควำมยำวกว่ำ 7.5 กิโลเมตร  น าท่านล่องเรือชม
ทัศนียภาพของหมู่บ้าน ให้ทำ่นได้นัง่เรือพำยชมหมู่บ้ำนท่ีเงียบสงบสองข้ำงทำงเต็มไปด้วย กระท่อมสไตล์
ตะวนัตก ต้นไม้ ดอกไม้หลำกสสีรรท่ีผลบิำนสะพร่ัง สะพำนไม้เลก็ๆ ล ำคลองท่ีใสสะอำด และอำกำศบริสทุธ์ิ  

 
กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู ่Designer Outlet Roermond ให้เวลำท่ำนได้อิสระเลือกซือ้สินค้ำแบรนด์เนม

มำกมำย 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, 
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FURLA ฯลฯ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส ำคญัริมแม่น ำ้ไรน์ และ
เป็นเมืองใหญ่อันดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ งำนศิลปะ และอุตสำหกรรม ทัง้ยงัเป็น
แหลง่ผลติน ำ้หอมออดิโคโลญ 4711 อนัลอืช่ือ น ำเท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่ำสมยัโรมนัเรืองอ ำนำจ น า
ท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เร่ิมก่อสร้ำงมำตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท ำให้
ต้องหยดุพกักำรก่อสร้ำงไปบ้ำงสง่ผลให้ต้องใช้เวลำสร้ำงกวำ่หกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นีจ้ึงแล้วเสร็จในปี 
1880 มหำวิหำรโคโลญเป็นศำสนสถำนของคริสต์ศำสนำโรมันคำทอลิก นบัเป็นวิหำรท่ีใหญ่และสูงท่ีสดุใน
โลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กว้ำง 86 เมตร ยำว 144 
เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นกับุญปีเตอร์และพระแม่มำรี 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE COLOGNE WEST หรือเทียบเท่า   

วันที่ 3 โคโลญ – ล่องเรือแม่น า้ไรน์ – แฟรงก์เฟิร์ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงโดยรถโค้ชสูท่่าเรือบ๊อบพาร์ด (Boppard) น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น า้
ไรน์ แม่น ำ้สำยส ำคญัท่ีสดุสำยหนึง่ของยโุรป ชมทศันียภำพอันสวยงำมตลอดสองฟำกฝ่ังแม่น ำ้ ผ่ำนแหลง่
ปลกูองุ่นท่ีใช้ผลิตไวน์ขำวอันมีช่ือเสียงท่ีสดุของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น  ปรำสำทของ
โบรำณอำยุกว่ำ 600 ปี และอำคำรบ้ำนเรือนของอดีตเหลำ่ขุนนำงเยอรมนีท่ีเรียงรำยอยู่สองฟำกฝ่ังแม่น ำ้ 
ผ่ำนบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีต ำนำนเร่ืองเลำ่ขำนอันลกึลบัของเสียงสะท้อนท่ีเกิดขึน้
บริเวณนัน้ และขึน้ฝ่ังท่ี ท่าเรือเซนต์กอร์ (St. Goar)  

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมืองบนยอดเขำ   
บ่าย น ำเดินทำงโดยรถโค้ชสู่นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและพำณิชย์ท่ีส ำคญัของ

เยอรมนีน าชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุในเมือง ด้ำนข้ำงก็คือ THE ROMER 
หรือ Frankfurt City Hall หรือศำลำวำ่กำรเมือง ตัง้อยูท่ำงด้ำนตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานี
รถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซึง่ถือได้วำ่เป็นสถำนีรถไฟต้นแบบของหวัล ำโพงในประเทศไทย โดยครัง้เม่ือครำวเสด็จ
ประพำสยโุรปของรัชกำลท่ี 5 เชิญเดินเลน่ย่านถนน ZEIL ท่ีมีห้ำงสรรพสนิค้ำท่ีทนัสมยัและร้ำนค้ำมำกมำย 
ให้ทำ่นได้เลอืกซือ้สนิค้ำแฟชัน่หลำกหลำย 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL FRANKFURT CITY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่
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บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศนูย์กลำงกำรศกึษำท่ีส ำคญัของเยอรมัน เป็นท่ีตัง้ของ
มหำวิทยำลยัไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหำวิทยำลยัแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยควำมสวยงำมของเมืองนีท้ ำให้มี
นกัทอ่งเท่ียวนบัล้ำนคนในแตล่ะปีต้องมำเยือนเมืองแหง่นี ้แล้วน ำทำ่นผ่ำนชมย่ำนกำรค้ำและแหลง่รวมของ
นกัศกึษำนำนำชำติ จำกนัน้น าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ีสร้ำงขึน้อยู่บนเชิงเขำ
เหนือแม่น ำ้เน็กคำร์ ซึง่สำมำรถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปรำสำทสร้ำงด้วยหินทรำยสี
แดงซึง่มีอำยกุวำ่ 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสร้ำงขึน้โดยค ำสัง่ของพระเจ้ำเฟเดอริก ท่ี
สร้ำงเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด ่พระมเหส ีอลซิำเบธ ซึง่สร้ำงเสร็จภำยในคืนเดียว จำกนัน้ชมถังไวน์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกมีควำมจุถึง 220,000 ลติร 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน  
บ่าย น ำเดินทำงโดยรถโค้ชสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิร์ก นครรัฐท่ีมีพืน้ท่ีขนำดเล็ก

ท่ีสดุแหง่หนึง่ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผำ่นชมยำ่นเมืองเก่ำแหง่ลกัเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่ำนชม
สะพำนสมยัโรมนั โบสถ์โนเตรอะดำม ประติมำกรรมส ำริดของแกรนด์ดชัเชส ชำร์ล็อตต์  ศำลำว่ำกำรเมือง  
พระรำชวงัท่ีประทบัของแกรนด์ดยุค  อำคำรรัฐสภำ โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปรำกำรสมัยโรมัน ชมวิว
ทิวทศัน์ของเมืองท่ีบ้ำนเรือนตัง้เรียงรำยอยูใ่นแนวหบุเขำดสูวยงำมยิ่ง 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL KIRCHBERG หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ – อะตอมเม่ียม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงโดยรถบัสสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถำนท่ีตัง้
ส ำนกังำนใหญ่องค์กำรสนธิสญัญำป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนำโต้ จำกนัน้น ำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูป
เป็นท่ีระลกึกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในกำรจัดงำนแสดงสินค้ำโลก“เอ็กซ์
โป” เม่ือปีค.ศ.1958 ถูกสร้ำงขึน้โดยจ ำลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนำดใหญ่กว่ำโมเลกุล
ของจริงถึง 165 พนัล้ำนเทำ่  

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน  
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำสูจ่ัตุรัสกลำงเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลำ่วขำนกันว่ำสวย

ท่ีสดุแหง่หนึง่ในยโุรป ชมศำลำว่ำกำรเมืองและอำคำรท่ีสวยงำมโดยรอบจัตุรัส น ำชมและถ่ำยรูปกับแมเน
เกนพีส (Manneken pis) ซึง่เป็นประติมำกรรมเด็กชำยตวัเลก็ๆก ำลงัยืนแอ่นตวัปัสสำวะอยำ่งนำ่รัก ถือเป็น
รูปปัน้ผู้ สร้ำงประวัติศำสตร์และต ำนำนพืน้เมืองของชำวเบลเยี่ยม เน่ืองจำกได้มีกำรเล่ำขำนกันมำ
หลำกหลำยต ำนำน เช่น มีเด็กชำยช่ือจูเลียนสกี มำพบสำยชนวนระเบิดก ำลงัติดไฟ จึงปัสสำวะรดเพื่อดบั
ชนวนและปอ้งกนัเมืองไว้ได้ ชำวเมืองจึงท ำรูปแกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงควำมกล้ำหำญ เป็นต้น เชิญทำ่นอิสระ
ตำมอธัยำศยักบักำรเดินเลน่และเลอืกซือ้ของท่ีระลกึ เช่น กระเป๋ำ KIPLING ผ้ำลกูไม้ลำยสวยงำม และ ช็อค
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โกแลต เป็นต้น      
ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว)  
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMADA WOLUWE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
บรัสเซลส์ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม –  
ล่องเรือหลังคากระจก – สนามบิน   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำเดินทำงโดยรถโค้ชสู ่หมู่ บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) สญัลกัษณ์ท่ีส ำคญัอย่ำงหนึ่ง

ของชำวดตัช์ น ำทำ่นถ่ำยรูปเป็นท่ีระลกึกบักงัหนัลม จำกนัน้ชมกำรสำธิตวิธีกำรผลิตรองเท้ำไม้ของชำวดตัช์
ท่ีใช้ใส่ในชีวิตประจ ำวนัในงำนอำชีพต่ำงๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้ำของท่ีระลึก จำกนัน้เดินทำเข้ำสู่กรุง
อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศนูย์กลำงกำรค้ำ เศรษฐกิจ พำณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์    

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน  
บ่าย ชมเมืองอัมสเตอร์ดมัโดยกำรล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเข้ำตำมล ำคลอง สมัผัสชีวิตควำมเป็นอยู ่

รวมทัง้สภำพบ้ำนเรือนเก่ำแก่อนังดงำมสบืทอดมำตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภำพของบ้ำนเรือนอัน
สวยงำมอยำ่งมีเอกลกัษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่ำน
จะได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐำนในกำรดูและกำรเจียระไนเพชรในรูปแบบต่ำงๆ พร้อมกันนัน้ยงัได้มีโอกำส
เลอืกซือ้เพชรเม็ดงำมในรำคำโรงงำน และทำ่นสำมำรถเลอืกชมสนิค้ำอ่ืน อยำ่งนำฬิกำยี่ห้อดงัมำกมำย อำทิ 
เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนำฬิกำแฟชั่นอย่ำง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ อิสระให้ท่ำนเดินเท่ียวชม
และเลอืกซือ้สนิค้ำท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลำงของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครำมเพื่อ
ร ำลกึถึงทหำรท่ีเสียชีวิตในสงครำมโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศำลำว่ำกำรเมืองท่ีหลยุส์ โบนำปำร์ต เคยใช้เป็น
พระรำชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดิ นโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรืองอ ำนำจ  

17.00 น. น ำเดินทำงสูส่นำมบินสนำมบินสคิปโพล เพื่อให้ท่ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลำใน
กำรเลอืกซือ้สนิค้ำในร้ำนค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบิน  

21.30 น. ออกเดินทำงสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR BR 076 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
14.30 น. เดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
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อัตราค่าบริการ  
Giethoorn : The village without roads 

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบร์ิก เบลเยี่ยม  
7 วัน 5 คืน BY EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 
14-20 พ.ย. 62 45,900 45,900 45,900 27,900 7,500 

16-22 พ.ย. 62 46,900 46,900 46,900 28,900 7,500 

28 ธ.ค.62 -3 ม.ค. 63 59,900 59,900 59,900 35,900 7,500 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทำง ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับกำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนัที 
4. หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี  ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแตล่ะสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำท่ี 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 
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2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศเยอรมัน (ผู้ ย่ืนวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่ำในวันย่ืน เป็นจ ำนวนเงิน

โดยประมำณ 3,500 บำท) 
6. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (13 ยโูร) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (21 ยโูร)  
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

 
1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร

พจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบลว่งหน้ำเพ่ือวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำท่ีค่อนข้ำง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนมุตัวีิซ่ำได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดนิทำงต้องมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผู้ เดินทำงต้องไปย่ืนค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทด้วย เน่ืองจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หน้ำหนงัสือเดนิทำง ต้องเหลือวำ่งส ำหรับตดิวีซ่ำไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ 

5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ต้องไมมี่รอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตใุด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
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4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนท่ี บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอ่ืนท่ี
เดนิทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุตัวีิซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไมผ่ำ่น) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทัดรัตและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
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และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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    (ขอ

เป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็น

ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุม่

เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 

6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชี

ภายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอืบัตร

ประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะ

คะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 
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-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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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)               

  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 ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา 
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………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 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี             …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้
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   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


