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รหัสโปรแกรม : 12688 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 น ำท่ำนบินตรงสู่อมัเตอรด์มั ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ โดยสำยกำรบิน อี.วี.เอ 

แอร ์ดว้ยโปรแกรมเทีย่วสบำยๆไมเ่หนื่อย

เพรำะใหท้ำ่นไดพั้กคำ้งคนืกอ่นเทีย่ว  

 น ำท่ำนเขำ้ชมควำมยิ่งใหญ่ของ  มหา

วหิารโคโลญ (Cologne Cathedral)  

  ลอ่งเรอื Rhine Cruise ชมควำมงำม

สองฝำกฝ่ังแมน่ ้ำไรน ์ 

  แวะทักทำยนอ้งเล็กของประเทศในกลุ่ม 

เบเนลักซท์ีล่ักเซมเบริก์ (Luxembourg)  

 เยือนจ ัตุร สักรองด์ปราซ (Grand 

Place) จัตรัุสทีก่ลำ่วขำนวำ่สวยทีส่ดุใน

ยโุรป  

 

 

Windmill and The 

Heidelberg Castle 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ี

ลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม  

7 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอแอร[์BR] 

เดนิทาง: พฤษภาคม – มถินุายน 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 49,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 23 - 29 พ.ค. 62  49,900 

วนัที ่ 6 - 12 , 8-14 , 15-21 ม.ิย. 62  49,900 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั   
   CROWNE PLAZA 

AIRPORT   
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– 
Outlet – โคโลญ O X O 

 
MERCURE KOLN 

WEST  
หรอืเทยีบเทา่  

3 โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์ O O O 
 

LEONARDO ROYAL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ O O  O 
DOUBLETREE BY 

HILTON   
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – 
จตัรุสักรองดป์ลาซ O O O 

RAMADA 
BRUSSELS 
WOLUWE 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ล่องเรอืหลงัคา
กระจก – สนามบนิ O O  

 
  

7.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั   

09.30  น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำยกำร

บนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจำ้หนำ้ที ่คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.50 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุอมัสเตอรด์ัม โดยสำยกำรบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR 075  

***คณะเดนิทำงตัง้แตว่ันที ่23 พ.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำง เวลำ 12.30 น. และถงึ

กรงุอมัสเตอรด์ัม เวลำ 19.35 น.*** 

19.35 น. ถงึสนำมบนิสคปิโพล กรุงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 

ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีำคม 2562) 

ทีพ่กั 
    เดนิทำงขำ้สูท่ีพั่ก CROWNE PLAZA AIRPORT  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่2 อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– Outlet – โคโลญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำเดนิทำงโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) สัญลักษณ์

ทีส่ ำคัญอย่ำงหนึง่ของชำวดัตช ์น ำท่ำนถ่ำยรูปเป็นที่ระลกึกับกังหันลม จำกนัน้ชมกำร

สำธติวธิกีำรผลติรองเทำ้ไมข้องชำวดัตชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ ำวันในงำนอำชพีต่ำงๆพรอ้ม

เชญิเลือกซื้อสินคำ้ของที่ระลึก จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ Designer Outlet 

Roermond 

กลางวนั  อสิระอำหำรกลำงวันตำมอธัยำศัย 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย 

 

ใหเ้วลำท่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนด์เนมมำกมำย อำท ิ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 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้สูเ่มอืงโคโลญ (Cologne) เมอืง

ส ำคัญรมิแมน่ ้ำไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลำงทำงกำร

คำ้ งำนศลิปะ และอตุสำหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน ้ำหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ 

น ำเทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกำ่สมยัโรมนัเรอืงอ ำนำจ น ำทำ่นถำ่ยรปูคูก่บัมหาวหิาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่กอ่สรำ้งมำตัง้แต่ปี 1248 แต่มเีหตุท ำใหต้อ้ง

หยดุพักกำรกอ่สรำ้งไปบำ้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลำสรำ้งกว่ำหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นี้

จงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหำวหิำรโคโลญเป็นศำสนสถำนของครสิตศ์ำสนำโรมันคำทอลกิ 

นับเป็นวหิำรทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็น

หอคอยแฝดสูงถงึ 157 เมตร กวำ้ง 86 เมตร ยำว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทศิให ้

นักบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ำร ี

ค า่  รับประรับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

ทีพ่กั 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก MERCURE KOLN WEST หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่3 โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถโคช้สู่ท่ำเรือบ๊อบพำร์ด (Boppard) น ำท่ำนล่องเรือชมควำม

สวยงำมของแม่น ้ ำไรน์ แม่น ้ ำสำยส ำคัญที่สุดสำยหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภำพอัน

สวยงำมตลอดสองฟำกฝ่ังแมน่ ้ำ ผ่ำนแหล่งปลูกองุ่นทีใ่ชผ้ลติไวน์ขำวอันมชีือ่เสยีงทีส่ดุ

ของเยอรมนั เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องไรอ่งุน่ ปรำสำทของโบรำณอำยกุวำ่ 600 ปี และ

อำคำรบำ้นเรอืนของอดตีเหลำ่ขนุนำงเยอรมนทีีเ่รยีงรำยอยูส่องฟำกฝ่ังแมน่ ้ำ ผ่ำนบรเิวณ

ผำหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มตี ำนำนเรือ่งเล่ำขำนอันลกึลับของเสยีงสะทอ้นที่

เกดิขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ทำ่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar) 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย 

 

 

 

 

 

น ำเดนิทำงโดยรถโคช้สูน่ครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิและ

พำณิชยท์ีส่ ำคัญของเยอรมนีน ำชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่ก่ำแก่

ทีสุ่ดในเมอืง ดำ้นขำ้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศำลำว่ำ

กำรเมอืง ตัง้อยูท่ำงดำ้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่ำนชมสถำนีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ 

ซึง่ถอืไดว้ำ่เป็นสถำนรีถไฟตน้แบบของหัวล ำโพงในประเทศไทย โดยครัง้เมือ่ครำวเสด็จ

ประพำสยโุรปของรัชกำลที ่5 เชญิเดนิเล่นยำ่นถนน ZEIL ทีม่หีำ้งสรรพสนิคำ้ทีท่ันสมัย

และรำ้นคำ้มำกมำย ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้แฟชัน่หลำกหลำย 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 
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ทีพ่กั 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก LEONARDO ROYAL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำทำ่นออกเดนิทำงโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงทีส่ดุแสนโร

แมนตกิ ตัง้อยูบ่รเิวณฝ่ังแมน่ ้ำเน็กคำร ์(Neckar River) อดตีเมอืงศูนยก์ลำงกำรศกึษำที่

ส ำคัญของเยอรมนั เป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหำวทิยำลัยแห่งแรก

ของเยอรมนั ดว้ยควำมสวยงำมของเมอืงนี้ท ำใหม้นัีกท่องเทีย่วนับลำ้นคนในแต่ละปีตอ้ง

มำเยอืนเมอืงแหง่นี ้แลว้น ำทำ่นผำ่นชมยำ่นกำรคำ้และแหล่งรวมของนักศกึษำนำนำชำต ิ

จำกนัน้น ำเขำ้ชมปรำสำทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รำ้งขึน้อยู่บนเชงิเขำ

เหนอืแมน่ ้ำเน็กคำร ์ซึง่สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปรำสำท

สรำ้งดว้ยหนิทรำยสแีดงซึง่มอีำยุกว่ำ 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ที่

สรำ้งขึน้โดยค ำสัง่ของพระเจำ้เฟเดอรกิ ทีส่รำ้งเพือ่เป็นของขวัญวันเกดิแด ่พระมเหส ีอลิ

ซำเบธ ซึง่สรำ้งเสร็จภำยในคืนเดียว จำกนัน้ชมถังไวน์ที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกมคีวำมจุถงึ 

220,000 ลติร 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี  

บา่ย 

 

น ำเดนิทำงโดยรถโคช้สูก่รงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบริก์ นคร

รัฐทีม่พีืน้ทีข่นำดเล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผ่ำนชมยำ่นเมอืงเกำ่แห่ง

ลักเซมเบริ์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่ำนชมสะพำนสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดำม 

ประตมิำกรรมส ำรดิของแกรนดด์ัชเชส ชำรล็์อตต ์ศำลำว่ำกำรเมอืง พระรำชวังทีป่ระทับ

ของแกรนด์ดยุค อำคำรรัฐสภำ โบสถ์เซนต์ไมเคลิ และป้อมปรำกำรสมัยโรมัน ชมววิ

ทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่ำ้นเรอืนตัง้เรยีงรำยอยูใ่นแนวหบุเขำดสูวยงำมยิง่ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

ทีพ่กั 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก DOUBLETREE BY HILTON  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่5 ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถบัสสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถำนทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญอ่งคก์ำรสนธสิญัญำป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนำ

โต ้จำกนัน้น ำทำ่นแวะชมและถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณ์อะตอมเมีย่ม (Atomium) ซึง่

เป็นสญัลักษณ์ในกำรจัดงำนแสดงสนิคำ้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปีค.ศ.1958 ถูกสรำ้งขึน้โดย

จ ำลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนำดใหญ่กว่ำโมเลกุลของจรงิถงึ 165 

พันลำ้นเทำ่ 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูจั่ตุรัสกลำงเมอืงจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีง

กล่ำวขำนกันว่ำสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศำลำว่ำกำรเมอืงและอำคำรที่สวยงำม
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โดยรอบจัตุรัส น ำชมและถ่ายรูปกบัแมเนเกนพสี (Manneken pis) ซึง่เป็น

ประตมิำกรรมเด็กชำยตัวเล็กๆก ำลังยนืแอ่นตัวปัสสำวะอย่ำงน่ำรัก ถอืเป็นรูปปั้นผูส้รำ้ง

ประวัตศิำสตร์และต ำนำนพื้นเมอืงของชำวเบลเยีย่ม เนื่องจำกไดม้กีำรเล่ำขำนกันมำ

หลำกหลำยต ำนำน เชน่ มเีด็กชำยชือ่จูเลยีนสก ีมำพบสำยชนวนระเบดิก ำลังตดิไฟ จงึ

ปัสสำวะรดเพือ่ดับชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชำวเมอืงจงึท ำรปูแกะสลักนี้ เพือ่ระลกึถงึ

ควำมกลำ้หำญ เป็นตน้ เชญิท่ำนอสิระตำมอัธยำศัยกับกำรเดนิเล่นและเลอืกซือ้ของที่

ระลกึ เชน่ กระเป๋ำ KIPLING ผำ้ลกูไมล้ำยสวยงำม และ ชอ็คโกแลต เป็นตน้ 

ค า่  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่6 บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้เดนิทำงเขำ้สู่กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศูนยก์ลำงกำรคำ้ เศรษฐกจิ 

พำณชิยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย 

 

ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยกำรลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลดัเลีย้วเขำ้ตำมล ำคลอง สัมผัส

ชวีติควำมเป็นอยู ่รวมทัง้สภำพบำ้นเรอืนเกำ่แกอ่นังดงำมสบืทอดมำตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่

17 และทัศนยีภำพของบำ้นเรอืนอนัสวยงำมอยำ่งมเีอกลกัษณ์ น ำทำ่นเขำ้ชมสถำบนัสอน

กำรเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ซึง่ท่ำนจะไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐำนในกำรดู

และกำรเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่ำงๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้โีอกำสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงำม

ในรำคำโรงงำน และท่ำนสำมำรถเลอืกชมสนิคำ้อืน่ อยำ่ง นำฬกิำยีห่อ้ดังมำกมำย อำท ิ

เชน่ ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนำฬกิำแฟชัน่ อยำ่ง GUCCI,DIESEL, 

DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 

HILFIGER ฯลฯ อสิระใหท้่ำนเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคำ้ทีบ่รเิวณจัตุรัสดัมสแควร ์

(Dam Square) ศูนยก์ลำงของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครำมเพือ่ร ำลกึถงึทหำรทีเ่สยีชวีติใน

สงครำมโลกครั้งที่ 2 และอดีตศำลำว่ำกำรเมืองที่หลุยส์ โบนำปำร์ต เคยใชเ้ป็น

พระรำชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรด ินโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอ ำนำจ 

18.00 น. น ำเดินทำงสู่สนำมบนิสนำมบนิสคปิโพล เพื่อใหท้่ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภำษี (Tax 

Refund) และมเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิอ.ีว.ีเอ แอร ์BR 076  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่23 พ.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.40 น.*** 
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วนัที ่7 กรงุเทพ 

14.30 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพโดยสวัสดภิำพ 

 

 

 

โปรแกรม : Windmill and The Heidelberg Castle 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม  

7 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 

2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

23 - 29 พ.ค. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900. 8,900 

6 - 12 ม.ิย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900. 8,900 

8-14 ม.ิย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900. 8,900 

15-21 ม.ิย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900. 8,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 
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           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ ำนวนวัน และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

        คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

        คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทำงบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]  

         **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิ

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 2 ช ิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่

กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 
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5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวันยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 2,300 

บำท) 

6. คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (13 ยโูร) 

7. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (21 ยโูร) 

8. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ 

ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหว่ำงยืน่วีซำ่ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพือ่วำงแผนในกำรขอวซีำ่ของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซีำ่ทีค่่อนขำ้ง

นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนัก

หรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม ่และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ ใหก้ับทำงบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอื

เดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ทำ่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ 

และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไมว่่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำย

กำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่ำ่นไมส่ำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 
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3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที ่สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคำ่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
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4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่ง 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่

ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม่เตมิ และ 

บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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2. รปูถา่ย รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรงขนำด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ ำนวน 2 ใบ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง

, หา้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน    

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยูเ่ป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ (สถำนทตูไมรั่บเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีำยใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภำษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสำรแสดง

ควำมสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบำ้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส ำเนำหนำ้พำสปอรต์หรอื

บัตรประชำชนของผูอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยใหด้ว้ย 
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4.2.2ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 

5. หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำถำ่ยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 

6. หำกในส ำเนำบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลำ่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภำษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถำ่ยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

-ทะเบยีนบำ้น 

-บัตรประชำชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด
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วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน ...............................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 
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9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   
   

  

 QEAMS-BR004 หนา้ 17 จาก 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


