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  ปราสาทไฮเดลเบริก์ | ลกัเซมเบริก์  | จัตรุัสกรองดป์ลาซ | หมู่บา้นกงัหันลมซานสคนัส ์| อัมสเตอรด์มั 

 
 

 

 

 

 

 

WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม 

7 DAYS 5 NIGHTS 

เดนิทาง กมุภาพนัธ ์– มถินุายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ – อัมสเตอรด์มั 

วันที ่2. อัมสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหันลมซานสคนัส ์– Outlet – โคโลญ    

วันที ่3. โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ ้าไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์    

วันที ่4. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์  

วันที ่5. ลกัเซมเบริก์ – บรัสเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จัตรุัสกรองดป์ลาซ   

วันที ่6. บรัสเซลส ์– เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF - อัมสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สนามบนิ   

วันที ่7. กรุงเทพฯ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั 

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิอี.วี.เอ.แอร ์

ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวก 

12.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงอัมสเตอรด์มั โดยสายการบนิอ.ีว.ีเอ เทีย่วบนิที ่BR 075 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่ันที ่11 เมษายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 12.30 น. และถงึกรุงอมัสเตอรด์มั 
เวลา 19.35 น. ** 

19.35 น. ถงึสนามบนิสคปิโพล กรุงอัมสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่08 มนีาคม 2563) 
และนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  

ทีพ่กั  เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– Outlet – โคโลญ    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) สญัลักษณ์ทีส่ําคัญอย่างหนึง่

ของชาวดตัช ์นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จากนัน้ชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัช์

ที่ใชใ้ส่ในชวีติประจําวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึ และนําท่านเดนิทางสู ่
Designer Outlet Roermond   
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กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  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 จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงโคโลญ (Cologne) 

เมอืงสาํคญัรมิแม่น้ําไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่อันดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ 
และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน้ําหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ 

เมอืงเกา่สมัยโรมันเรอืงอํานาจ นําทา่นถา่ยรูปดา้นนอกกบัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่
เร ิม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตม่เีหตทํุาใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่า
หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นี้จงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนา

โรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที่ใหญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็น
หอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทศิใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระ

แม่มาร ี 
ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 
ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE SEVERINSHOF CITY หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่3 โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สูท่่าเรือบ๊อบพารด์ (Boppard) นําท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ํา

ไรน ์แม่น้ําสายสาํคญัทีส่ดุสายหนึง่ของยุโรป ชมทศันียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น้ํา ผ่านแหล่ง
ปลกูองุ่นทีใ่ชผ้ลติไวนข์าวอันมชีือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมัน เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของ

โบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรือนของอดตีเหล่าขุนนางเยอรมนีทีเ่รียงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น้ํา 
ผ่านบรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มีตํานานเรื่องเล่าขานอันลกึลับของเสยีงสะทอ้นที่
เกดิข ึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 
บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สูน่ครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ําคัญ

ของเยอรมนีนําชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเมือง ดา้นขา้งก็คอื THE 
ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่าน
ชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพงในประเทศไทย โดยครัง้เมื่อ

คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชญิเดนิเล่นย่านถนน ZEIL ทีม่ีหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยและ
รา้นคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่หลากหลาย  
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ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE HOTEL & RESIDENZ FRANK หรอืเทยีบเทา่  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่

บรเิวณฝ่ังแม่น้ําเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมอืงศนูยก์ลางการศกึษาทีส่ําคัญของเยอรมัน เป็นทีต่ัง้ของ
มหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมืองนี้ทําใหม้ี
นักทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งนี้ แลว้นําทา่นผ่านชมย่านการคา้และแหลง่รวมของ

นักศกึษานานาชาต ิจากนัน้นําเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งข ึน้อยู่บนเชงิ
เขาเหนือแม่น้ําเน็กคาร ์ซ ึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิ
ทรายสแีดงซึง่มอีายุกว่า 900 ปี ชมประตคูนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ทีส่รา้งข ึน้โดยคําสัง่ของพระเจา้เฟเด

อรกิ ทีส่รา้งเพือ่เป็นของขวัญวันเกดิแด ่พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนัน้ชมถงัไวน์
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกมคีวามจุถงึ 200,000 ลติร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบริก์ นครรัฐทีม่ีพื้นทีข่นาด

เล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบริก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค 

ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมสํารดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล์็อตต ์ ศาลาว่า
การเมือง  พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมัย

โรมัน ชมววิทวิทศันข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยู่ในแนวหุบเขาดสูวยงามยิง่  
ค า่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  ALVISSE PARC HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่5 ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาซ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางโดยรถบัสสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตัง้

สาํนักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้จากนัน้นําท่านแวะชมและถ่ายรูป
เป็นที่ระลกึกับ อนุสรณ์อะตอมเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก
“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปีค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่า

โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเขา้สูจ่ัตรุสักลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ทีม่ชีือ่เสยีงกลา่วขานกนัว่าสวย

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจัตรุัส นําชมและถา่ยรูปกบัแมเน
เกนพสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถอื

เป็นรูปปั้นผูส้รา้งประวัตศิาสตร์และตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากไดม้ีการเล่าขานกันมา
หลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อดับ
ชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจงึทํารูปแกะสลักนี้ เพื่อระลกึถงึความกลา้หาญ เป็นตน้ เชญิท่าน

อสิระตามอัธยาศัยกับการเดนิเล่นและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เชน่ กระเป๋า KIPLING ผา้ลูกไมล้ายสวยงาม 
และ ชอ็คโกแลต เป็นตน้    
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รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)  

ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH BRUSSELS LOUISE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 
บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF (ส าหรบั
คณะเดนิทางวนัที ่26 ม.ีค.–01 เม.ย. และ11–17 เม.ย. 63) – สนามบนิ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ และพาณิชยกรรม ของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 
 ชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามลําคลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู่ 

รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 และทศันียภาพของบา้นเรอืนอัน

สวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ นําทา่นเขา้ชมสถาบันสอนการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก ซึง่ทา่นจะได ้
สมัผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลอืกซือ้
เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื่น อย่างนาฬกิายี่หอ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ 

ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ ใหท้่านเดนิเทีย่วชมที่
บรเิวณจัตรุัสดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่รําลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติ
ในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งที่

จักรพรรด ินโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอํานาจ  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย อสิระใหท้่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของ
เมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพื่อรําลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมืองที่
หลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งที่จักรพรรด ินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอํานาจ ** 

ส าหรบัคณะเดนิทางวนัที ่26 ม.ีค. – 1 เม.ย. และ 11 – 17 เม.ย. 63  น าทา่นเดนิทางสูเ่ทศกาล
ดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ต ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม – 10 พฤษภาคม 2563 บนพืน้ที่

กวา่ 200 ไร ่เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสทีี ่
ทา่นจะชืน่ชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมู่มวลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อก
นานาพนัธุท์ ีบ่านสะพร ัง่อยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่เป็นตน้ *** 
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18.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิสคปิโพล เพือ่ใหท้า่นมีเวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลา
ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิอ.ีว.ีเอ แอร ์เทีย่วบนิที ่BR 076 
** คณะเดนิทางตัง้แต่วันที ่26 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.40 น. และถงึกรุงเทพฯ 
เวลา 13.40 น. ** 

  

วนัที ่7 กรงุเทพฯ 

14.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ  
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ราคาแนะน าเพยีง  

Windmill and The Heidelberg Castle 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม 

7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่6 – 12 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,590.- 6,900.- 

วนัที ่26 ม.ีค. – 1 

เม.ย. 63 

(เทศกาลดอกไม)้ 

49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,690.- 6,900.- 

วนัที ่11 – 17 เม.ย. 

63 

(เทศกาลดอกไม)้ 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 35,640.- 7,900.- 

วนัที ่21 – 27 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,590.- 7,900.- 

วนัที ่28 พ.ค. – 03 

ม.ิย. 63 
47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,590.- 7,900.- 

วนัที ่30 พ.ค. – 05 

ม.ิย. 63 
47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,090.- 7,900.- 

วนัที ่04 – 10 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,590.- 7,900.- 

วนัที ่11 - 17 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,590.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.        ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจําแลว้

เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิ

ยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิ
การจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ
หมู่คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อน

การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : GOE19 
 

 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจําตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่าน

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเก ิดอุบัตเิหตุวงเงินไม่เก ินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครื่องดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม
หนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  
คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งชําระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่นจํานวนเงิน 

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 EURO) 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 EURO) 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะ
ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่าน
ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา
อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม

หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสําหรับ

ตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 
5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 

การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.  หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียก

เก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 
3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรง

ตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว
ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที ่บรษัิทฯกําหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย
ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ 
เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ําระค่าทัวร์
หรอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่

วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

คา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพักใน
เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทดัรัตและไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ชาํรุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของ

พืน้ทีร่ปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปู

ไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความ

ถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางาน    (ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่าํลงัศกึษาอยู่เป็น

ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 

1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สาํเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 

วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2 หากต้องรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่าย

ใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยสาํเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในสาํเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะคะ) 

แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้ม

กบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

3. ชือ่ตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 

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

13. ชือ่บรษัิททีทํ่างาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ชาํระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)                อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


