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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประตู 2 พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – บรสัเซลส ์– บรูกก ์– เกนท ์– บรสัเซลล ์-อะตอมเมี่ยม – ลกัเซมเบิรก์ 

วนัท่ี 3. ลกัเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 

วนัท่ี 4. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรือแมน่  า้ไรน ์– โคโลญ 

วนัท่ี 5. โคโลญ – ชอ้ปป้ิงRoermond Outlet – เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – อมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 6. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – บรสัเซลล ์– จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

วนัท่ี 7. บรสัเซลล ์– สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 
กรุงเทพฯ – บรัสเซลส ์– บรูกก ์– เกนท ์– บรัสเซลล ์-อะตอมเมี่ยม – 
ลักเซมเบิรก์ 

00.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงบรสัเซลส ์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934  
*ส  าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 10 พ.ย. 62 จะออกเดินทางตัง้แต่เวลา 00.30 น.และไปถงึบรสัเซลลเ์วลา 07.40 น.* 

07.05 น. ถงึสนามบินบรัสเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)   น  าท่านผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  จากนัน้น  าเดินทางสู ่เมืองบรูกก ์(Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศเบลเยียมและไดร้บัเลอืกเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้โดยมี สมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะ
เป็นเมืองที่มีการใชล้  าคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ้ ลกัษณะของเมืองนีล้อ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร 
โบสถ ์บา้นเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญ น าชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมี
ประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถพ์ระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหิน
อ่อนที่มีการแกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ่งในปัจจบุนัไดร้บัการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลยีน   

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเกนท ์(Ghent) เมืองหลวงของจังหวัดในฟลานเดอรส์ตะวันออก ในบริเวณเฟล็มมิชในประเทศ
เบลเยียม ตัวเมืองสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่คลาสสิก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ไม่ตอ้งมีการใชร้ถยนต ์จึงเหมาะ
ส  าหรบันกัท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ที่จะมีโอกาสไดเ้ที่ยวชมและสมัผัสเมืองอย่างใกลช้ิด ไดบ้รรยากาศประเทศยุโรปจากตึก
และอาคาร โบสถว์ิหาร น  าท่านชมมหาวิหารเมืองเกนท ์(St.Bavo’s cathedral) มหาวิหารที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์ที่ 
5 เป็นโบสถส์ไตลก์อธิคที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่ง ภายในมหาวิหารประดับประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงาน
จิตรกรรมและประติมากรรมที่มีค่าหลายชิน้ รวมถงึแท่นบชูาเกนท ์ ผลงานชิน้เอกของพี่นอ้งตระกูลฟาน เอค 1 ในผลงานที่
ฮิตเลอรต์อ้งการมากที่สดุ ชมหอระฆังประจ าเมืองที่สงูตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ที่ดา้นล่างนั้น 
เป็น Cloth Hall ที่มีมาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และไดร้บัเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางกลบักรุงบรสัเซลลจ์ากนัน้น  าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์
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ในการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตัล โดย
ขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของจรงิถึง 165 พนัลา้นเท่า 
น าท่านเดินทางสูก่รุงลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิรก์ นครรฐัที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่สดุแห่งหนึ่งของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG หรอืเทียบเท่า   

วันที ่3 
ลักเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงค์
เฟิรต์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น  า้เน็ก

คาร ์(Neckar River) อดีตเมืองศูนยก์ลางการศึกษาที่ส  าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนักท่องเที่ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือน
เมืองแห่งนี ้แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหลง่รวมของนักศึกษานานาชาติ จากนั้นน  าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ 
(Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น  า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดย
ตัวปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สรา้งขึน้โดยค าสั่งของ
พระเจา้เฟเดอรกิ ที่สรา้งเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึ่งสรา้งเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถังไวนท์ี่
ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจถุงึ 220,000 ลติร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าเดินทางสู่นครแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส  าคัญของเยอรมนีน  าชมจัตุรัส

โรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรุสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลา
ว่าการเมือง ตั้งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟ
ตน้แบบของหวัล  าโพงในประเทศไทย โดยครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มี
หา้งสรรพสนิคา้ที่ทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นหลากหลาย 



  5  FANTASTIC BENELUX  เบลเยียม ลกัเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์8 D 5 N BY TG                [GQ3BRU-TG001]                                                                                                         

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO FRANKFURT หรอืเทียบเท่า 

วันที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ล่องเรือแม่น า้ไรน ์– โคโลญ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูท่่าเรอื บ๊อบพารด์ (Boppard) น าท่านลอ่งเรอืชมความสวยงามของแม่น  า้ไรน ์แม่น  า้สายส  าคัญที่สดุสาย
หนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น  า้ ผ่านแหล่งปลกูองุ่นที่ใชผ้ลิตไวนข์าวอันมีชื่อเสียงที่สดุ
ของเยอรมนั เพลดิเพลนิกบัทิวทศันข์องไรอ่งุ่น ปราสาทของโบราณอายกุว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุน
นางเยอรมนีที่เรยีงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น  า้ ผ่านบรเิวณผาหินโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึ่งมีต  านานเรื่องเล่าขานอันลกึลบั
ของเสยีงสะทอ้นที่เกิดขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที่ ท่าเรือเซนตก์อร ์(St. Goar) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมเูยอรมนั) 
บ่าย น าเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองส  าคัญริมแม่น  า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี 

ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ น  าเที่ยวชมตัว
เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรอืงอ  านาจ ถ่ายรูปกบัมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสรา้งมาตั้งแต่
ปี 1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ ์และ สรา้งเสร็จใน
ปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสงูที่สดุในโลกในสมัย
นั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื่ออุทิศให้
นกับญุปีเตอร ์และพระแม่มาร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE HOTEL WEST หรอืเทียบเท่า  

วันที ่5 
โคโลญ – ช้อปป้ิงRoermond Outlet – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – 
อัมสเตอรด์ัม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านได้อิสระเลือกซื ้อสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  
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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 

กลางวัน อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่ทศกาลดอกไม้ท่ีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการ

ชื่น ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสทีี่ ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป 
หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพนัธุท์ี่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรอืนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลลิลี่ เป็นตน้ 
***งานเทศกาลดอกไม้ ท่ีเนเธอร์แลนด์ มีตั้ งแต่ วัน ท่ี  21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563*** 
*** ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมเทศกาลดอกไม้ได้ทางบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น หมู่บ้านกังหันลมซานส
คันสแ์ทน*** หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางต่อสูก่รุงอมัสเ์ตอดัม เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CROWE PLAZA AIRPORT หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6 
อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล ์– จัตุรัสกรองด์
ปลาสต ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล  าคลอง สมัผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพ

บา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์
น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจยีระไนเพชร ที่มีช่ือเสยีงระดบัโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดูและ
การเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือก
ชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกาย่ีห้อดังมากมาย อาทิ เช่น 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  าท่าน
เดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองที่มีอนุสรณส์งครามเพื่อ
ร  าลกึถงึทหารที่เสยีชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวง
ในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ  านาจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูก่รุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานที่ตัง้ส  านกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญา

ป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนั้นเขา้สู่จัตุรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวย
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น  าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส 
(Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวัติศาสตรแ์ละ
ต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวน
ระเบิดก าลงัติดไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท  ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงความกลา้
หาญ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวนข์าว) 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRESHAM BELSON หรอืเทียบเท่า 
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*** ในกรณีทีโ่รงแรมเต็มจะเปลีย่นไปนอนเมอืงแอนทเ์วริบ์แทน *** 

วันที ่7 บรัสเซลล ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

13.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935 
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 10 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 
น. 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
06.10 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพียง 
FANTASTIC BENELUX 

เบลเยีย่ม ลักเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์ 
8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

18-25 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,210 7,900 

21-28 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,210 7,900 

10 – 17 เม.ย. 63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 32,080 7,900 

11 – 18 เม.ย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 31,550 7,900 

11 – 18 พ.ค 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,210 7,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5 .ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (14 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
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บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 



  14  FANTASTIC BENELUX  เบลเยียม ลกัเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์8 D 5 N BY TG                [GQ3BRU-TG001]                                                                                                         

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต  ส ัญชาติไทย  แต่พ าน ักอยู่

ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษา

อยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนด

นีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ย

ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 

ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

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 หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 STATEMENT บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกโดยธนาคาร และจะตอ้งมตีราประทับ

จากธนาคารทกุหนา้เทา่นัน้ เลขบญัชตีอ้งครบถว้น และชือ่ตอ้งสะกดตรงตามพาสปอรต์ วันยืน่ให ้

ลกูคา้พกบุ๊คแบงคเ์ลม่จรงิไปดว้ย รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
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5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส 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

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 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. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................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 านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

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

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………… 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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