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BEST OF BENELUX & GERMANY 
เยอรมนี – ลักเซมเบริก์ - เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์7 วัน 4 คนื 

เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 62 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  42,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สงิคโปร ์ 

วนัท่ี 2. สงิคโปร ์– ดสุเซลดอรฟ์ – โคโลญจน ์– แฟรงคเ์ฟิรต์ 

วนัท่ี 3. แฟรงคเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ลกัเซมเบิรก์ 

วนัท่ี 4. ลกัเซมเบิรก์ – บรูกกส ์– บรสัเซลล ์
วนัท่ี 5. บรสัเซลส ์– หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– อมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 6. อมัสเตอรด์มั – สนามบิน 

วนัท่ี 7. สงิคโ์ปร ์– กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์
15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินสิงคโปร ์พบ

เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 
18.30 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ด้วยเที่ยวบินที่ SQ979 

** คณะเดินทางวนัท่ี 04 พ.ย.62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 18.30 น. และถึงสงิคโปร ์เวลา 22.00 น.** 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.30 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองดสุเซลดอรฟ์ ประเทศเยอรมนี เท่ียวบินท่ี SQ338 

** คณะเดินทางวนัท่ี 04 พ.ย.62 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. และถึงดุสเซลดอรฟ์ เวลา 06.25  
น.** 

วันที ่2 สิงคโปร ์– ดุสเซลดอรฟ์ – โคโลญจน ์– แฟรงคเ์ฟิรต์ 
06.30 น. ถึงสนามบินดุสเซลดอรฟ์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 

6 ชั่ วโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ 
(Dusseldorf) เมืองหลวงของนอรท์ไรน-์เวสทฟ์าเลีย (North Rhine-Westphalia) ท่ีทอดตวัอยู่ริมแม่น า้ไรน์
และยงัเป็นหนึ่งในเมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมของประเทศเยอรมนีดว้ย น าท่านชมจตุรสั Burgplatz จตุรสัเมือง
เก่าของดุสเซลดอรฟ์ โดยมีจุดเด่นคือปราสาททาวเวอร ์(Schlossturm) และรูปป้ันมา้ขนาดใหญ่ของผูมี้
สทิธิเลอืกตัง้จอหน์วิลเลยีมท่ีสองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1711 อิสระใหท้่านเดินเลน่ตามอัธยาศยั หลงัจากนัน้ได้
เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางตอ่สุเ่มืองโคโลญจน ์(Cologne) เมืองส  าคญัริมแม่น า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่
อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลิต
น า้หอมออดิโคโลญจน ์4711 อนัลอืช่ือ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าทา่นถ่ายรูปคูก่บัมหาวิหารโคโลญจน ์(Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุ

ท าใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจึงเสรจ็สมบูรณ ์ทัง้นีจ้ึงแลว้เสร็จ
ในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจนเ์ป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงู
ท่ีสดุในโลกในสมัยนัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร 
ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทิศใหน้กับุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ีหลงัจากนัน้ศรุ น าท่านเดินทางเขา้สูต่วั
เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็น
ศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคญัของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล  าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลท่ี 5 น า
เท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมือง ซึ่งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร  ์
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก MERCURE HOTEL AND RESIDENZ FRANKFURT MESSE หรือเทียบเท่า  

    

วันที ่3 แฟรงคเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ลักเซมเบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่
บรเิวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์(Neckar River) อดีตเมืองศูนยก์ลางการศึกษาท่ีส  าคญัของเยอรมัน เป็นท่ีตัง้ของ
มหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหมี้
นกัทอ่งเท่ียวนบัลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยือนเมืองแหง่นี ้แลว้น าทา่นผา่นชมย่านการคา้และแหลง่รวมของ
นกัศกึษานานาชาติ จากนัน้น าทา่นถ่ายรุปกบัปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บน
เชิงเขาเหนือแม่น  า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหิน
ทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี  ภายในมีประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระ
เจา้เฟเดอรกิ ท่ีสรา้งเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้งเสร็จภายในคืนเดียวและมีถัง
ไวนท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจุถึง 220,000 ลติร 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิรก์ นครรฐัท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็ก

ท่ีสดุแหง่หนึ่งของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผา่นชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่าน
ชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม ประติมากรรมส ารดิของแกรนดด์ชัเชส ชารล์อ็ตต ์ศาลาวา่การเมือง 
พระราชวงัท่ีประทับของแกรนดด์ยุค อาคารรฐัสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิว
ทิวทศันข์องเมืองท่ีบา้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหุบเขาดสูวยงามยิ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LUXEMBOURG หรือเทียบเท่า    

 

วันที ่4 ลักเซมเบิรก์ – บรูกกส ์– บรัสเซลส ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองบรูกก ์(Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียมและ
ไดร้บัเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โดยมี สมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็น
เมืองท่ีมีการใชล้  าคลองในการสญัจรรอบๆเมืองได ้ ลกัษณะของเมืองนีล้อ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชัน้ และมี 
อาคาร โบสถ ์บา้นเรอืน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซึ่งสว่นใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบ
เรเนซองค ์และมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส  าคญั น าชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆงัเก่าแก่ท่ีมี
ประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีช่ือว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมท่ีอยู่
ภายในโบสถพ์ระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหินอ่อนท่ีมีการแกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ่งในปัจจุบนัไดร้บั
การยกยอ่งวา่เป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลยีน   
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถบัสสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานท่ีตั้ง

ส  านกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึกับ อนุสรณอ์ะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซ์
โป” เม่ือปีค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุล
ของจรงิถึง 165 พนัลา้นเทา่ จากนัน้น าทา่นเขา้สู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ราซ (Grand Place) ท่ีมี
ช่ือเสยีงกลา่วขานกนัวา่สวยท่ีสดุแหง่หนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรสั 
น าชมและถ่ายรูปกบัแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวั
ปัสสาวะอยา่งนา่รกั ถือเป็นรูปป้ันผูส้รา้งประวติัศาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยม เน่ืองจากไดมี้
การเลา่ขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึง
ปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลึกถึงความกลา้หาญ 
เป็นตน้ เชิญทา่นอิสระตามอธัยาศยักบัการเดินเลน่และเลอืกซือ้ของท่ีระลกึ เช่น กระเป๋า KIPLING ผา้ลกูไม้
ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมงภูอ่บไวนข์าว) 
ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก VAN DER VALK BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 บรัสเซลล ์– หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์– อัมสเตอรดั์ม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้น าเดินทางสูห่มู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลกึกับกังหนั
ลม สญัลกัษณท่ี์ส  าคญัอยา่งหนึ่งของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท่ี์ใชใ้สใ่น
ชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้าของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุง
อัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมืองแหง่แสงส ีและอิสรเสรภีาพ ของนกัทอ่งเท่ียวจากทั่วโลก  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ชมเมืองอัมสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชีวิตความเป็นอยู ่

รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอัน
สวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ ์น าทา่นเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะได้
สมัผสัและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยงัไดมี้โอกาสเลือกซือ้
เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่าง นาฬิกายี่หอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น 
ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น อย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชม
และเลอืกซือ้สนิคา้ท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณส์งครามเพื่อ
ร  าลกึถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น
พระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดิ นโปเลยีนแหง่ฝรั่งเศสเรอืงอ านาจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก VAN DER VALK BREUKELEN  หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่6 อัมสเตอรดั์ม - สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

10.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ323 
 

วันที ่7 สิงคโปร ์- กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงสงิคโปร ์รอเปลี่ยนเครื่อง 
07.15 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู เท่ียวบินท่ี SQ970 
08.40 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

****************************************************************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 
 BEST OF BENELUX & GERMANY 

เยอรมนี – ลักเซมเบริก์ - เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์
7 วัน 4 คืน  โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที ่19 - 25 พ.ย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 22,735.- 5,900.- 

วันที ่03 - 09 ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 22,735.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.           ช  าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่า  
              ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดย      
              อตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี  
              ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม ่ 
              รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ 
              ย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
              เจา้หนา้ท่ี 
6 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม ่   
              สะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   
              สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูล  
              คณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค ์ 
              อยู่ตอ่   จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
        คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
         เพิม่เตมิกบัทางบริษัทได ้**  
         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

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

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (12 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

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

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

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

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

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

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

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

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

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

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

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

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 



  11   BEST OF BENELUX & GERMANY 7 วนั 4 คืน SQ                                                                     [GQ3DUS-SQ001] 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

** 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 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 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)ี 
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-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

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

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



  14   BEST OF BENELUX & GERMANY 7 วนั 4 คืน SQ                                                                     [GQ3DUS-SQ001] 

 

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

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

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 


