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BENELUX ALL YOU NEED  

เยอรมนี ลักเซมเบร์ิก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม  

8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 65,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

  
คณะพร้อมกันณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
23.40 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 

วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบร์ิก – ปราสาทไฮเดลเบร์ิก 
05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงใน

วนัที่ 27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. แฟรงก์เฟิร์ต – จตัรัุสโรเมอร์ – ไฮเดลเบร์ิก – ปราสาทไฮเดลเบร์ิก 
วนัท่ี 3. ไฮเดลเบร์ิก – ลกัเซมเบร์ิก – โคโลญ 

วนัท่ี 4. โคโลญ – OUTLET – หมูบ้่านกงัหนัลมซานสคนัส์ - อมัสเตอร์ดมั 

วนัท่ี 5. อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – จตรัุสดมัสแควร์ – แอนท์เวิร์พ 

วนัท่ี 6. แอนท์เวิร์พ – เกนท์ – บรูกก์ - บรัสเซลล์ 

วนัท่ี 7.บรัสเซลล์ – สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพ 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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(Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการธนาคารการเงินและ
การค้าหุ้นท่ีส าคญัของประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึง่ถือได้วา่เป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหวัล าโพงประเทศ
ไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึง่เป็นจตัรัุสที่เก่าแก่ที่สดุ
ในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตัรัุสโรเมอร์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้

เน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศนูย์กลางการศึกษาที่ส าคญัของเยอรมนั เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกัท่องเที่ยวนบัล้านคนในแต่ละปีต้องมา
เยือนเมืองแห่งนี ้แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหลง่รวมของนกัศึกษานานาชาติ  น าท่านเข้าชมปราสาทไฮเด
ลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองได้
โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายกุว่า 900 ปี ชมประตคูืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึน้
โดยค าสัง่ของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดีย ว 
จากนัน้ชมถงัไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลติร 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั MARIOTT HEIDELBERG หรือเทียบเทา่  

วันที่ 3 ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าเดินทางโดยรถโค้ชสูก่รุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่สดุแห่งหนึ่ง
ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผา่นชมยา่นเมืองเก่าแหง่ลกัเซมเบิร์ก เมืองแหง่แกรนด์ดยคุ ผา่นชมสะพานสมยัโรมนั โบสถ์โน
เตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวงัที่ประทบัของแกรนด์ดยุค  
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อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และปอ้มปราการสมยัโรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองที่บ้านเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหบุ
เขาดสูวยงามยิ่ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคญัริมแม่น า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศนูย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อนั
ลือช่ือ น าเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne 
Cathedral) ซึง่เร่ิมก่อสร้างมาตัง้แตปี่ 1248 แตม่ีเหตทุ าให้ต้องหยดุพกัการก่อสร้างไปบ้างสง่ผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่า
หกร้อยปีจึงเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีจ้ึงแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก 
นบัเป็นวิหารที่ใหญ่และสงูที่สดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร 
กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงค์เพื่ออทุิศให้นกับญุปีเตอร์และพระแมม่ารี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MARITIM COLOGNE หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 โคโลญ – OUTLET – หมู่บ้านกังหนัลมซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ให้เวลาท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 
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 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) สญัลกัษณ์ที่ส าคญัอย่างหนึ่งของชาวดตัช์ 

น าทา่นถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบักงัหนัลม จากนัน้ชมการสาธิตวิธีการผลติรองเท้าไม้ของชาวดตัช์ที่ใช้ใสใ่นชีวิตประจ าวนัใน
งานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้าของที่ระลกึ จากนัน้เดินทาเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศนูย์กลาง
การค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์ – แอนท์
เวิร์พ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเลีย้วเข้าตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมี
เอกลกัษณ์ น าทา่นเข้าชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐานใน
การดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยงัได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่าน
สามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกายี่ห้อดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, 
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LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อย่าง GUCCI,DIESEL, 
DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินค้าที่บริเวณจตัรัุสดมัสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของเมืองที่มีอนสุรณ์

สงครามเพื่อร าลกึถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็น
พระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดิ นโปเลียนแหง่ฝร่ังเศสเรืองอ านาจ หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู่เมืองแอนท์เวิร์พ 
(Antwerp) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA ANTWERP หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 แอนท์เวิร์พ – เกนท์ – บรูกก์ - บรัสเซลล์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ (Ghent) เมืองหลวงของจงัหวดัในฟลานเดอร์สตะวนัออก ในบริเวณเฟล็มมิชในประเทศ
เบลเยียม ตวัเมืองสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่คลาสสิก อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ไม่ต้องมีการใช้รถยนต์ จึงเหมาะ
ส าหรับนกัทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งดี ที่จะมีโอกาสได้เที่ยวชมและสมัผสัเมืองอยา่งใกล้ชิด ได้บรรยากาศประเทศยโุรปจากตึก
และอาคาร โบสถ์วิหาร น าทา่นชมมหาวิหารเมืองเกนท์ (St.Bavo’s cathedral) มหาวิหารที่สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าชาร์ล
ที่ 5 เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่ง ภายในมหาวิหารประดบัประดาด้วยกระจกสีและแท่นบชูารวมไปถึง
งานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีค่าหลายชิน้ รวมถึงแท่นบชูาเกนท์  ผลงานชิน้เอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค 1 ใน
ผลงานที่ฮิตเลอร์ต้องการมากที่สดุ ชมหอระฆงัประจ าเมืองที่สงูตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่
ด้านลา่งนัน้ เป็น Cloth Hall ที่มีมาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site  น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองบรูกก์ (Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่มีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียมและได้รับเลือกเป็นเมือง
มรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ โดยมี สมญานามวา่ เวนิสแหง่ยโุรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช้ล าคลองในการสญัจร
รอบๆเมืองได้  ลกัษณะของเมืองนีล้้อมรอบด้วยคเูมืองสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่ง
สว่นใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ส าคญั น าชมจตัรัุสใจกลาง
เมือง (Market Square) หอระฆงัเก่าแก่ที่มีประวตัิอนัยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ช่ือว่า Madonna & Child 
ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ่งใน
ปัจจบุนัได้รับการยกยอ่งวา่เป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลยีน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางตอ่สูก่รุงบรัสเซลล์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ

กบั อนสุรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถกูสร้าง
ขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พนัล้านเท่า จากนัน้เข้าสู่
จตัรัุสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกลา่วขานกนัว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่งในยโุรป   ชมศาลาว่าการเมืองและ
อาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรัุส น าชมและถ่ายรูปกบัเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึง่เป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเลก็ๆ
ก าลงัยืนแอน่ตวัปัสสาวะอยา่งนา่รัก ผู้สร้างประวตัิศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลา่ขานกนัมา
หลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและ
ปอ้งกนัเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงความกล้าหาญ 



  6  BENELUX ALL YOU NEED   เยอรมนี  ลกัเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 DAYS 5 NIGHTS BY TG                                     [GQ3FRA-TG002] 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์) 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั GRESHAM BELSONหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 บรัสเซลล์ – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.10 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG935 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 
 

อัตราค่าบริการ 
BENELUX ALL YOU NEED  

เยอรมนี ลักเซมเบร์ิก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม  
8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิไทย 

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 

วนัที ่26 ธ.ค.62  – 3 ม.ค.63  65,900 65,900 65,900 65,900 38,900 17,900 

วนัที ่27 ธ.ค.62  – 4 ม.ค.63 66,900 66,900 66,900 66,900 37,900 17,900 

วนัที ่28 ธ.ค.62  – 5 ม.ค.63 66,900 66,900 66,900 66,900 37,900 17,900 

วนัที ่29 ธ.ค.62  – 6 ม.ค.63 66,900 66,900 66,900 66,900 37,900 17,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
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3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

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

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (14 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 EURO) 
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) ไม่ใช่ผู้ ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย 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 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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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)ี  

*** 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 ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 

ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถำ่ยจำกรำ้น

ถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 

รปูนะคะ เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, 

เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน    (ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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พำสปอรต์ 

ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือ

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 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้่ำย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอก

คำ่ใชจ้ำ่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

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) 
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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

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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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 

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…์…….…… 
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14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

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 
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