
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

โดฮา | บรัสเซลส์ | ไฮเดลเบร์ิก | แฟรงก์เฟิร์ต | โคโลญ | อมัสเตอร์ดมั | ลอ่งเรือหลงัคากระจก  

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – โดฮา (เท่ียวเมืองโดฮา) 
วนัท่ี 2. โดฮา – บรัสเซลส์ – อะตอมเม่ียม – จตัรัุสกรองด์ปลาซ 
วนัท่ี 3. บรัสเซลส์ – ลกัเซมเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก 
วนัท่ี 4. ไฮเดลเบิร์ก – วซ์ูบวร์ก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงก์เฟิร์ต 
วนัท่ี 5. แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – อมัสเตอร์ดมั  
วนัท่ี 6. อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – สนามบิน 
วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ   
 

LOVERS PLACES เบลเยี่ยม ลักเซมเบร์ิก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์  

(เที่ยวโดฮา 1 วัน) 7 วัน 5 คืน 

 

ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 

 

เดนิทาง มีนาคม  63  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา       
02.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ โดย
มีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

05.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ กาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี QR 827 

09.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิโดฮา ประเทศกาตาร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร น าท่านเข้าสูเ่มืองโดฮา เมืองหลวงประเทศการ์ต้าท่ีได้ช่ือว่าเป็นไข่มกุแห่งเปอร์เซียร์ ซึ่งสาเหตมุาจากการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากแม้พืน้ท่ีของประเทศสว่นใหญ่จะเป็นทะเลทรายแตก่าตาร์ก็เปล่ียนตวัเองจนกลายเป็นศนูย์กลางทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศอาหรับ ซึ่งในปี 2022 การ์ต้านัน้ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วย  น าท่านไปยังเขต เวสต์เบย์ 
(West bay) เขตศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของกาตาร์ ผ่านชมตึกระฟ้ามากมาย เช่น ตึกเวิร์ลเทรดเซนเตอร์โดฮา  , ตึก อัล ฟาร์
ดาล ทาวเวอร์ รวมถึงโรงแรมตา่งๆ ซึ่งนอกจากนีย้งัมีตกึท่ีเป็นท่ีท าการของรัฐบาลด้วย หลงัจากนัน้น าท่านตอ่ไปยงั The Pearl 

Qatar โครงการระดบัเมก้าโปรเจคต์การสร้างเมืองใหม่โดยการถมพืน้ท่ีทะเลออกไป ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 4 ล้านตารางเมตร 
ลกัษณะจะคล้ายโครงการ The Palm ของเมืองดไูบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปัจจุบนัโครงการ The Pearl ยังไม่แล้ว
เสร็จซึ่งคาดวา่ถ้าทกุอย่างเรียบร้อยแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15 พนัล้านยูเอสดอลลาร์เลยทีเดียว ส าหรับค าว่า The Pearl 
นัน้มาจากอดีตท่ีกาตาร์เคยเป็นผู้ส่งออกไข่มกุรายใหญ่ของโลกก่อนท่ีจะถกูญ่ีปุ่ นแซงในเวลาต่อมา น าท่านชม Porto Arabia 

เฟสแรกท่ีสร้างเสร็จของโครงการ The Pearl ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งรวมร้านค้า สินค้าแบรนด์เนม ร้านกาแฟ ทาวเฮ้าส์ 
ร้านอาหารตา่งๆ ทัง้อิตาลี สเปน จนถึงอาหารจีน น าท่านเดนิเลน่ชมบรรยากาศสบายๆ ริมชายหาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art) ซึ่งจะตัง้อยู่ท่ีกิโลเมตรสุดท้ายของ Doha Corniche โดย
สถานท่ีนีเ้ป็นท่ีรวบรวมเก็บโบราณวตัถุอันมีค่า ท่ีมีร่องรอยจากอารยธรรมสมยัก่อนทัง้ รูปปัน้เก่าแก่ ภาพวาด จิวเวอร์ร่ี ซึ่ง
นอกจากโบราณวตัถแุล้ว ตวัอาคารยงัออกแบบ ดีไซน์สวยงามรวมถึงบรรยากาศรอบๆยงัมีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก   หลงัจาก



 
 
 
 
 
 
 

 

นัน้น าท่านต่อไปยัง “ซุค” (Souq Waqif) หรือตลาดพืน้เมืองช่ือดงัของโดฮา โดยตวัตลาดแบ่งออกเป็น ตลาดนก ตลาดทอง 
และตลาดเคร่ืองเทศ สนิค้าท่ีวางขายมีตัง้แตข่องท่ีระลกึแบบแฮนด์เมด อาหารพืน้บ้าน สตัว์เลีย้ง เหย่ียว รวมถึงมีการแสดงโชว์
นกเหย่ียวและม้าด้วย แม้ว่าการ์ต้าจะเจริญไปมากแล้วแต่ท่ีน่ีจะยังคงสภาพสถาปัตยกรรมดัง้เดิมของอาคารบ้านเรือนแบบ
อาหรับเอาไว้ อิสระให้ท่านได้เดนิเลน่ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DOHA HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที่ 2 โดฮา – บรัสเซลส์ – อะตอมเม่ียม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ 
05.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิโดฮา 

09.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิบรัสเซลส์ โดยสายการบนิกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ QR 193 

14.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชัว่โมงใน
วนัท่ี 29 มีนาคม 2563) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและพธีิการศลุกากร น าท่านเดนิทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เป็นสถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่องค์การสนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือ
นาโต้ น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเม่ียม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจัดงานแสดง
สนิค้าโลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปีค.ศ. 1958 ถกูสร้างขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของ
จริงถึง 165 พนัล้านเท่า จากนัน้น าท่านเข้าสูจ่ตัรัุสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลา่วขานกันว่า
สวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรัุส น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกับแมเนเกน
พีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปัน้ผู้ สร้าง
ประวตัิศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียม เน่ืองจากได้มีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจู
เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้
เพ่ือระลกึถึงความกล้าหาญ เป็นต้น เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบัการเดนิเลน่และเลือกซือ้ของท่ีระลกึ เช่น กระเป๋า KIPLING 
ผ้าลกูไม้ลายสวยงาม และ ช็อกโกแลต เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 3 บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิร์ก นครรัฐท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีสดุแห่งหนึ่งของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม 
ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวงัท่ีประทับของแกรนด์ดยคุ อาคารรัฐสภา โบสถ์
เซนต์ไมเคลิ และปอ้มปราการสมยัโรมนั ชมววิทิวทศัน์ของเมืองท่ีบ้านเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ (Neckar River) 
อดีตเมืองศนูย์กลางการศึกษาท่ีส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของ
เยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนักท่องเท่ียวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้แล้วน าท่านผ่านชม
ย่านการค้าและแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิจากนัน้น าท่านเข้าชมภายในปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ี
สร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแมน่ า้เน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทราย
สีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสร้างขึน้โดยค าสัง่ของพระเจ้าเฟเดอริก ท่ีสร้างเพ่ือเป็น
ของขวญัวนัเกิดแด ่พระมเหสี อลซิาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจุถึง 220,000 
ลติร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL DUO หรือเทียบเทา่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 4 ไฮเดลเบิร์ก – วูซ์บวร์ก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงก์เฟิร์ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองวูซ์บวร์ก (Würzburg) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในบริเวณฟรังโคเนียท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียใน
ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น า้เมน (Main) เป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพ่ือผลิตไวน์ ซึ่งบรรดา
สถาปัตยกรรมในเมืองนีล้้วนเป็นสไตล์บารอค จึงได้รับสมญานามวา่เป็น Baroque City น าท่านชมสะพาน Alte Mainbrücke 
สะพานข้ามแม่น า้เมน ท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,300 ปี โดยสะพานนีถู้กประดบัตกแต่งด้วยรูปปัน้นักบุญขนาด
ใหญ่ 12 องค์ เม่ือยืนอยู่บนสะพานจะสามารถเห็นบ้านโบราณเรียงรายสวยงาม มองเห็นปราสาท Festung Marienberg บน
เนินเขา เป็นทัง้รูปปัน้นกับญุและบคุคลท่ีมีช่ือเสียง สะพานนีย้งัใช้เป็นตวัเช่ือมระหวา่งเขตเมืองเก่า 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้เวลาท่านอิสระเพ่ือช้อปปิง้ท่ี WERTHEIM OUTLET เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ 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 อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศนูย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีส าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีส าคัญของประเทศ 
ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งถือได้วา่เป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสดจ็ประพาสยุโรป
ของรัชกาลท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตรัุสท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตรัุสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่าน
ถนน ZEIL ท่ีมีห้างสรรพสนิค้าท่ีทนัสมยัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้าแฟชัน่ชัน้น า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (เมนขูาหมเูยอรมนั) 
ที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 5 แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคญัริมแม่น า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี 
ศนูย์กลางทางการค้า งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน า้หอมออดโิคโลญ 4711 อนัลือช่ือ น าเท่ียวชมตวัเมือง
โคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมก่อสร้างมาตัง้แต่
ปี 1248 แตมี่เหตทุ าให้ต้องหยุดพกัการก่อสร้างไปบ้างสง่ผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นีจ้ึงแล้วเสร็จ
ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวหิารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลกในสมยันัน้ 
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพ่ืออุทิศให้
นกับญุปีเตอร์และพระแมม่ารี 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย จากนัน้เดินทาเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศนูย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์  
ท่านสามารถเดินเท่ียวชมและเลือกซือ้สินค้าท่ีบริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์
สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็น
พระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรด ินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที่พัก 
 

น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั VAN DER HOTEL A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 6 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคาระจก – สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเข้าตามล าคลอง สมัผสัชีวติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบ้านเรือน
เก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ น าท่านเข้า
ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละการเจียระไน
เพชรในรูปแบบตา่งๆ พร้อมกนันัน้ยงัได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเมด็งามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสนิค้าอ่ืน อย่าง 
นาฬิกา ย่ี ห้อดังมากมาย  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 าเดนิทางสู่สนามบนิสนามบนิสคิปโฮล เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้า
ในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ QR 274 

23.45 น. เดนิทางถึงกรุงโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

02.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ QR 980 
คณะเดนิทางวันที่ 22-28 มีนาคม 2563 เดนิทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบนิที่ QR 836: (02.45 – 13.15) 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ  
12.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ราคาแนะน าเพียง  

LOVERS PLACES เบลเย่ียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์  

(เที่ยวโดฮา 1 วัน) 7 วัน 5 คืน  

โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (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 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้เดนิทางช าระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 



 
 
 
 
 
 
 

 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไมต่ ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้ เดินทาง
ต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
ส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ 
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  



 
 
 
 
 
 
 

 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไมมี่อ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

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** 

                                                                                                                                             

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 างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีร่ปู

ถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์

หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปูไม่

เลอะหมกึ 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 หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

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

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 
 
 
 
 
 
 

 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 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)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) 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 าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

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

สถาบันศกึษา 

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



 
 
 
 
 
 
 

 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      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 

 


