
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนมีนำคม – พฤษภำคม 2563 

WONDERFUL EUROPE 

FANTASTIC BENELUX 8 วนั 5 คนื 

เบลเยีย่ม ลกัเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 
 

• เทศกำลดอกไม้แห่งเนเธอร์แลนด์ ณ สวนเคอเคนฮอฟ ดังระดับโลก 1 ปีมีคร้ัง  
• เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ไฮเดลเบิร์ก สัมผสัเสน่ห์ของเมืองเก่ำ ท่ีผสมผสำนควำมเก่ำและควำมทันสมัยอย่ำงลงตัว 
• ล่องเรือชมควำมสวยงำมของแม่น ้ำไรน์ แม่น ้ำสำยส ำคัญท่ีสุดสำยหน่ึงของยุโรป 
• เกบ็ภำพควำมประทับใจกบั มหำวิหำรโคโลญจน์ สัญลกัษณ์เเห่งควำมศรัทธำแห่งเมืองโคโลญจน์ 
• เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ท่ีเมือบรูจจ์ สวรรค์แห่งช็อกโกแลต และยังเป็นเมืองมรดกโลกริมทะเลสำบแห่งเบลเยี่ยม 
• เยือนจัตุรัสกรองด์ปรำซ  ใจกลำงกรุงบรัสเซลส์  
• เมนูพเิศษอำหำรพืน้เมือง ((ขำหมูเยอรมัน และหอยแมลงภู่อบไวน์ขำว) 
• ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนม Designer Outlet Roermond ซ่ึงมีสินค้ำแบรนด์เนมหลำกหลำยให้ท่ำนเลอืก 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

49,900.- 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์ D ประตู 2 พบเจา้หน้าท่ีคอย
อ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูกส์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934  
07.05 น. ถึงสนำมบินบรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าเดินทางสู่ เมืองบรูกส์ (Brugge) ซ่ึงเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ี
มีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียมและไดรั้บเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้โดยมี สมญานามว่า เว นิ
สแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ีมีการใชล้ าคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ้ ลกัษณะของเมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยคู
เมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ ์บา้นเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลม
มิช และแบบเรเนซองค ์และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั น าชม จัตุรัสใจกลำงเมือง (Market Square) หอระฆงัเก่าแก่
ท่ีมีประวติัอนัยาวนานและมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีช่ือว่า Madonna & Child ซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีอยู่ภายใน
โบสถพ์ระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหินอ่อนท่ีมีการแกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บการยกย่องว่า
เป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน   

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (Ghent) เมืองหลวงของจงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชใน

ประเทศเบลเยยีม ตวัเมืองสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่คลาสสิก อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไม่ตอ้งมีการใชร้ถยนต ์
จึงเหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ท่ีจะมีโอกาสได้เท่ียวชมและสัมผสัเมืองอย่างใกล้ชิด ได้บรรยากาศ
ประเทศยุโรปจากตึกและอาคาร โบสถว์ิหาร น าท่านชม  มหำวิหำรเมืองเกนท์ (St.Bavo’s cathedral) มหาวิหารท่ี
สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 5 เป็นโบสถส์ไตลก์อธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง ภายในมหาวิหารประดบัประดา
ด้วยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีค่าหลายช้ิน รวมถึงแท่นบูชาเกนท ์ 
ผลงานช้ินเอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค 1 ในผลงานท่ีฮิตเลอร์ตอ้งการมากท่ีสุด ชม หอระฆังประจ ำเมือง ท่ีสูง
ตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ท่ีดา้นล่างนั้น เป็น Cloth Hall ท่ีมีมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 15 และ
ได้รับเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบั  กรุงบรัสเซลส์ จากนั้น    
น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั อนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินคา้
โลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่า
โมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้นเท่า 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิร์ก นครรัฐท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พกั เดินทำงเข้ำสู่ที่พกั NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG หรือเทียบเท่ำ   



 

 

วันที่ 3 ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – เข้ำชมปรำสำทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝ่ัง

แม่น ้ าเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนยก์ลางการศึกษาท่ีส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัไฮเด
ลเบิร์ก ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ีท าให้มีนกัท่องเท่ียวนบัลา้นคนใน
แต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมืองแห่งน้ี แลว้น าท่านผ่านชมยา่นการคา้และแหล่งรวมของนกัศึกษานานาชาติ จากนั้นน าเขา้
ชม ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ีสร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น ้าเน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ท่ีสร้างขึ้นโดยค าสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ท่ีสร้างเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิ
ซาเบธ ซ่ึงสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถงัไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร   

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่  นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีส าคัญของเยอรมนี            

น าชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt 
City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัส ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซ่ึง
ถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงในประเทศไทย โดยคร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 
5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ท่ีมีห้างสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยัและร้านคา้มากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่
หลากหลาย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั LEONARDO FRANKFURT หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น ้ำไรน์ – โคโลญ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือบ๊อบพำร์ด (Boppard) น าท่าน ล่องเรือชมควำมสวยงำมของแม่น ้ำไรน์ แม่น ้ าสายส าคญั

ท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น ้ า ผ่านแหล่งปลูกองุ่นท่ีใช้ผลิตไวน์ขาว
อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของเยอรมนั เพลิดเพลินกับทิวทศัน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคาร
บา้นเรือนของอดีตเหล่าขนุนางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น ้า ผา่นบริเวณผาหินโลเรอไลย ์(Loreley rock) 
ซ่ึงมีต านานเร่ืองเล่าขานอนัลึกลบัของเสียงสะทอ้นท่ีเกิดขึ้นบริเวณนั้น และขึ้นฝ่ังท่ี ท่ำเรือเซนต์กอร์ (St. Goar) 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง (ขำหมูเยอรมัน) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น ้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ

เยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตน ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อนัลือ
ช่ือ น าเท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ ถ่ายรูปกบั มหำวิหำรโคโลญ (Cologne Cathedral) 
โดยเร่ิมก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสร้างไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากว่าหกร้อยปีจึงสร้าง
เสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก 



 

 

นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลกในสมยันั้น ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร 
กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศใหน้กับุญปีเตอร์ และพระแม่มารี 

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย  
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั MERCURE HOTEL WEST หรือเทียบเท่ำ  

วันที่ 5 โคโลญ – ช้อปป้ิงRoermond Outlet – เทศกำลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ให้เวลาท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  

GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, 
SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, 
ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ 

กลำงวัน อิสระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เทศกำลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นท่ีกว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอธัยาศยักบั

การช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธ์ุหลากสีท่ี ท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกบัหมู่มวล
ของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมด้อกนานาพนัธ์ุท่ีบานสะพร่ังอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยา
ซินธ์ จิเรเนียม ลิลล่ี เป็นตน้ 
***ง ำน เท ศ ก ำล ด อ ก ไ ม้ ที่ เน เธ อ ร์ แ ล น ด์  มี ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  21 มี น ำค ม  – 10 พ ฤ ษ ภ ำค ม  2563*** 
*** ในกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำชมเทศกำลดอกไม้ได้ทำงบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น หมู่บ้ำนกังหันลมซำนสคันส์
แทน*** หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั CROWE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 6 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคำกระจก – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลำสต์ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่าน ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยการ ล่องเรือหลังคำกระจก ลดัเล้ียวเขา้ตามล าคลอง สัมผสัชีวิตความเป็นอยู ่

รวมทั้ งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้ งแต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอัน
สวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ์ น าท่านเขา้ชม สถำบันสอนกำรเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสั
และเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั้นยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ด
งามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่ น 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 จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงท่ี



 

 

จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่องค์การ

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นเขา้สู่ จัตุรัสกรองด์ปลำสต์ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียง
กล่าวขานกนัว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัุ รัส น าชมและ
ถ่ายรูปกบั เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเลก็ๆก าลงัยนืแอ่นตวัปัสสาวะอยา่งน่ารัก 
ผูส้ร้างประวติัศาสตร์และต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยีย่มซ่ึงมีการเล่าขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชาย
ช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท า
รูปแกะสลกัน้ี เพื่อระลึกถึงความกลา้หาญ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขำว) 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่ำ 

*** ในกรณีที่โรงแรมเต็มจะเปลี่ยนไปนอนเมืองแอนท์เวิร์บแทน *** 

วันที่ 7 บรัสเซลส์ – สนำมบิน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าคณะเดินทางสู่ สนำมบินบรัสเซลส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำรกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935 

*** ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 เม.ย. 63 จะออกเดินทำงเวลำ 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลำ 05.35 น. 

วันที่ 8 เดินทำงถึงกรุงเทพฯ 

06.10 น.  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

ข้อควรทรำบ : 

❖ กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทัวร์และรำยละเอียดต่ำงๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทำงบริษัท
ถือว่ำท่ำน รับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัท 

❖ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 

❖ ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกต๋ัว ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทำงบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ 

❖ ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีกำรจัดงำน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก  
(อำยุไม่เกิน 12 ปี) 
พกัมีเตียง/ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่ำนละ 

18-25 ม.ีค. 63 58,900.- 58,900.- 7,900.- 
21-28 ม.ีค. 63 58,900.- 58,900.- 7,900.- 
10-17 เม.ย. 63 67,900.- 67,900.- 7,900.- 
11-18 เม.ย. 63 65,900.- 65,900.- 7,900.- 
11-18 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 7,900.- 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิม่เติมกับทำงบริษัทได้  
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์   
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 



 

 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสาย
การบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนั (ผูย้ืน่วีซ่าตอ้งช าระทีศู่นยย์ืน่วีซ่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500-4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ทอ้งถ่ิน (14 ยโูร/ท่าน) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร/ท่าน) 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง

ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

7. เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวีซ่ำและกำรย่ืนวีซ่ำ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตง่าย
ขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่ส ามรถดึงเล่มออกมา
ระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น 



 

 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
การเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษทัฯ

ก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) 
ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวน

สิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 



 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึง

ขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็น

ตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

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 างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(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

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 STATEMENT บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกโดยธนาคาร และจะตอ้งมตีราประทับ

จากธนาคารทกุหนา้เทา่นัน้ เลขบัญชตีอ้งครบถว้น และชือ่ตอ้งสะกดตรงตามพาสปอรต์ วันยืน่ให ้

ลกูคา้พกบุ๊คแบงคเ์ลม่จรงิไปดว้ย รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 



 

 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

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                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

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

ศกึษา 

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



 

 

 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ 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      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


