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BEST OF BENELUX & GERMANY 
เยอรมนี – ลักเซมเบร์ิก - เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62 
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ดสุเซลดอร์ฟ | มหาวิหารโคโลญจน์ | แฟรงค์เฟิร์ต | ปราสาทไฮเดลเบร์ิก | ลกัเซมเบร์ิก 
| บรูกกส ์| บรัสเซลส์ |  อมัสเตอร์ดมั | ลอ่งเรือหลงัคากระจก 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 
15.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 

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

ราคาเร่ิมต้น  42,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  

วนัท่ี 2. สิงคโปร์ – ดสุเซลดอร์ฟ – โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ต 

วนัท่ี 3. แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบร์ิก – ลกัเซมเบร์ิก 

วนัท่ี 4. ลกัเซมเบร์ิก – บรูกกส์ – บรัสเซลล์ 
วนัท่ี 5. บรัสเซลส์ – หมูบ้่านกงัหนัลมซานสคนัส์ – อมัสเตอร์ดมั 

วนัท่ี 6. อมัสเตอร์ดมั – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. สิงค์โปร์ – กรุงเทพฯ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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18.30 น. ออกเดนิทางสูส่ิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินท่ี SQ979 
** คณะเดนิทางวนัท่ี 04 พ.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 18.30 น. และถึงสิงคโปร์ เวลา 22.00 น.** 

21.55 น. เดนิทางถึงสนามบินสิงคโปร์ รอเปล่ียนเคร่ือง 
23.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองดสุเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี เท่ียวบนิท่ี SQ338 

** คณะเดินทางวนัท่ี 04 พ.ย.62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. และถึงดสุเซลดอร์ฟ เวลา 06.25  
น.** 

วันที่ 2 สิงคโปร์ – ดุสเซลดอร์ฟ – โคโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ต 
06.30 น. ถึงสนามบินดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 

6 ชั่วโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ 
(Dusseldorf) เมืองหลวงของนอร์ทไรน์-เวสท์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) ท่ีทอดตวัอยู่ริมแม่น า้ไรน์
และยงัเป็นหนึง่ในเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศเยอรมนีด้วย น าท่านชมจตรัุส Burgplatz จตรัุสเมือง
เก่าของดสุเซลดอร์ฟ โดยมีจดุเดน่คือปราสาททาวเวอร์ (Schlossturm) และรูปปัน้ม้าขนาดใหญ่ของผู้ มี
สิทธิเลือกตัง้จอห์นวิลเลียมท่ีสองสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1711 อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางตอ่สุ่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองส าคญัริมแม่น า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่
อันดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลิต
น า้หอมออดโิคโลญจน์ 4711 อนัลือช่ือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปคูก่บัมหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมก่อสร้างมาตัง้แตปี่ 1248 แตมี่เหตุ

ท าให้ต้องหยดุพกัการก่อสร้างไปบ้างสง่ผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกวา่หกร้อยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีจ้ึงแล้วเสร็จ
ในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจน์เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูง
ท่ีสุดในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร 
ยาว 144 เมตร จดุประสงค์เพ่ืออทุิศให้นกับญุปีเตอร์และพระแม่มารี หลงัจากนัน้ศรุ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวั
เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีส าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็น
ศนูย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีส าคญัของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้
ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 น า
เท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรัุสท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซึง่อยูท่างด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรัุสโรเมอร์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก MERCURE HOTEL AND RESIDENZ FRANKFURT MESSE หรือเทียบเท่า  

    

วันที่ 3 แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบร์ิก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่
บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศนูย์กลางการศกึษาท่ีส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของ
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มี
นกัทอ่งเท่ียวนบัล้านคนในแตล่ะปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของ
นกัศกึษานานาชาติ จากนัน้น าท่านถ่ายรุปกบัปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ีสร้างขึน้อยู่บน
เชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหิน
ทรายสีแดงซึ่งมีอายกุว่า 900 ปี  ภายในมีประตคืูนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสร้างขึน้โดยค าสัง่ของพระ
เจ้าเฟเดอริก ท่ีสร้างเพ่ือเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียวและมีถัง
ไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลิตร 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิร์ก นครรัฐท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็ก

ท่ีสดุแหง่หนึง่ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผา่นชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยคุ ผ่าน
ชมสะพานสมยัโรมนั โบสถ์โนเตรอะดาม ประตมิากรรมส าริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง 
พระราชวังท่ีประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมยัโรมัน ชมวิว
ทิวทศัน์ของเมืองท่ีบ้านเรือนตัง้เรียงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก NOVOTEL LUXEMBOURG หรือเทียบเท่า    

 

วันที่ 4 ลักเซมเบร์ิก – บรูกกส์ – บรัสเซลส์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองบรูกก์ (Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียมและ
ได้รับเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยมี สมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็น
เมืองท่ีมีการใช้ล าคลองในการสญัจรรอบๆเมืองได้  ลกัษณะของเมืองนีล้้อมรอบด้วยคเูมืองสองชัน้ และมี 
อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบ
เรเนซองค์ และมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั น าชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆงัเก่าแก่ท่ีมี
ประวตัิอนัยาวนานและมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีช่ือว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมท่ีอยู่
ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหินอ่อนท่ีมีการแกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ่งในปัจจุบนัได้รับ
การยกยอ่งวา่เป็น ยอดศลิปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน   
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถบสัสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานท่ีตัง้

ส านกังานใหญ่องค์การสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูป
เป็นท่ีระลึกกบั อนุสรณ์อะตอมเม่ียม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์
โป” เม่ือปีค.ศ.1958 ถกูสร้างขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุล
ของจริงถึง 165 พนัล้านเท่า จากนัน้น าท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ท่ีมี
ช่ือเสียงกล่าวขานกนัว่าสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรัุส 
น าชมและถ่ายรูปกบัแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวั
ปัสสาวะอยา่งนา่รัก ถือเป็นรูปปัน้ผู้สร้างประวตัิศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียม เน่ืองจากได้มี
การเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึง
ปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ 
เป็นต้น เชิญทา่นอิสระตามอธัยาศยักบัการเดินเล่นและเลือกซือ้ของท่ีระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลกูไม้
ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นต้น 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมงภู่อบไวน์ขาว) 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก VAN DER VALK BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 บรัสเซลล์ – หมู่บ้านกังหนัลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้น าเดนิทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบักงัหนั
ลม สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของชาวดตัช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดตัช์ท่ีใช้ใส่ใน
ชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้าของท่ีระลึก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุง
อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแหง่แสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้วเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู ่

รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบ้านเรือนอนั
สวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะได้
สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ พร้อมกนันัน้ยงัได้มีโอกาสเลือกซือ้
เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่าง นาฬิกาย่ีห้อดงัมากมาย อาทิ เช่น 
ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น อย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชม
และเลือกซือ้สินค้าท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของเมืองท่ีมีอนสุรณ์สงครามเพ่ือ
ร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็น
พระราชวงัหลวงในชว่งท่ีจกัรพรรด ินโปเลียนแหง่ฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก VAN DER VALK BREUKELEN  หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 6 อัมสเตอร์ดัม - สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพ่ือให้ทา่นมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

10.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี SQ323 
 

วันที่ 7 สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดนิทางถึงสิงคโปร์ รอเปล่ียนเคร่ือง 
07.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ เท่ียวบนิท่ี SQ970 
08.40 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

****************************************************************************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ BEST OF BENELUX & GERMANY 
เยอรมนี – ลักเซมเบร์ิก - เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 
7 วัน 4 คืน  โดยสายการบนิสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 22 – 28 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 

วันที่ 04 - 10 พ.ย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 

วันที่ 19 - 25 พ.ย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 

วันที่ 03 - 09 ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.           ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซา่  
              ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดย      
              อตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่  
              ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 
              รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซีา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ 
              ยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทาง 
              เจ้าหน้าที ่
6 หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม ่   
              สะดวกในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูล   
              สมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล  
              คณะทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์  
              อยูต่อ่   จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 
        คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
         ** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
         เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  
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         เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (12 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ ** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 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) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

 

 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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3. หลกัฐานการท างาน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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 (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

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 าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

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…์…….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้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 ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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