รหัสทัวร 1900422
ทัวรเยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน (TG)

วิหารเซนตลอเรนซ ปราสาทไฮเดลเบิรก จัตุรัสโรเมอร ลองเรือแมนํ้าไรน
ผาหินโลเรอไลย ลองเรือชมหมูบานกีธูรน ลองเรือหลังคากระจก หมูบานกังหัน
ลมซานสสคันส จัตุรัสใจกลางเมืองบรูกก

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
20.30 น.
23.45 น.

กรุงเทพ
คณะพร อ มกั นณ สนามบิ นสุวรรณภู มิ อาคารผู โดยสารระหว างประเทศประตู 2
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูแ
 ฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 **คณะทีอ
่ อก
เดินทางระหวาง 3- 11 พ.ย. 62 และ 5-13 ธ.ค.62 จะออกเดินทางเวลา 23.40
น.และไปถึงแฟรงคเฟรตเวลา 05.55 น.***

วันที่ 2
06.15 น.

แฟรงกเฟรต – แบมเบิรก – นูเรมเบิรก
ถึงสนามบิ นแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั๋ว
โมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี
รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุน
 ที่สําคัญของประเทศ จากนั้น
นําทานเดินทางสูเ มืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบิรก สวนที่เปน
เขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมือง
มรดกโลก เนื่องจากเปนหนึ่งในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพนจากการที่ถูกบอมบ
ในชวงสงครามโลกครั้ งที่ 2 ตึก รามบ านช องในเขต 2 เมืองเก าจึง “เก าจริง” มิได
สรางหรือซอมแซมใหม ใหดู “เหมือ นเกา” นําทา นชมมหาวิห ารแบมเบิรก หรือชื่ อ
เปนทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral
of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปนที่ตั้งของสังฆมณฑลของ
อัครบาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางครั้ง
แรกในป ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง จากนั้นชมศาลากลางหลังเกาของ
เมืองที่สรางคลอมทับแมนํ้าเรกนิตซ

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้นเดิ น ทางสูเมื อ งนูเรมเบิ รก (Nuremberg) เมื อ งที่ มี อ าคารบ านเรื อ นแบบ
โบราณที่สวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมื่อสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงนี้เปนกองบัญชาการทางการทหาร
เพื่ อ ต อ สูในสงครามโลกครั้ งที่ 2 และตั วเมื อ งโดนกลุม สัม พั นธมิ ต รถลม เสียหาย
เกือบทั่วทั้งเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียง
ของเดิ ม มากที่ สุด นําท านถายรูป กับ วิห ารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิ หารสวย
ประจําเมือง

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 3
เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา
นูเรมเบิรก – วูซบวรก – ไฮเดลเบิรก– แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองที่ตั้งอยูในบริเวณฟรังโคเนีย
ที่ ตั้ ง อยู ท างตอนเหนื อ ของรั ฐ บาวาเรี ย ในประเทศเยอรมนี หลั ง จากนั้ น นํ า ท า น
เดินทางตอสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู
บริเวณฝﻤงแมนํ้าเน็ กคาร (Neckar River) อดีตเมื องศูนยกลางการศึกษาที่สําคั ญ
ของเยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
เยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองนี้ทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตอง
มาเยือ นเมื อ งแห ง นี้ แล ว นํ า ท า นผ า นชมย า นการค า และแหล ง รวมของนัก ศึ ก ษา
นานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก
 (Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขา
เหนื อ แม นํ้า เน็ก คาร ซึ่ง สามารถมองเห็ นวิ ว ทิ ว ทั ศ นข องเมื อ งได โ ดยรอบ โดยตั ว
ปราสาทสร า งด วยหิ น ทรายสี แ ด งซึ่ ง มี อายุ ก ว า 900 ป ชม ป ระตู คื นเดี ยว
(Elisabeth’s Gate) ที่ สร างขึ้ นโดยคํ าสั่ง ของพระเจา เฟเดอริก ที่ สรา งเพื่ อ เป น
ของขวัญวันเกิ ดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว และนําทาน
ชมถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถงึ 220,000 ลิตร หลังจากนั้นนําทานเดินทาง
สูเมืองแฟรงคเฟรต นําเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแก
ที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลา
วาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดิน
เลนยานถนน ZEIL ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือก
ซื้อสินคาแฟชั่นนํา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER
หรือเทียบเทา

วันที่ 4
เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 5
เชา

แฟรงกเฟรต – ลองเรือแมนํ้าไรน – โคโลญ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชสูทาเรือเซนตกอร (St. Goar) นําทานลองเรือชมความ
สวยงามของแม นํ้าไรน แม นํ้าสายสําคัญที่ สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศ นียภาพอั น
สวยงามตลอดสองฟากฝﻤงแมนํ้า ผานแหลงปลูกองุนที่ใชผลิตไวนขาวอันมีชื่อเสียง
ที่สุด ของเยอรมัน เพลิด เพลินกับ ทิว ทัศ นข องไรอ งุน ปราสาทของโบราณอายุกว า
600 ป และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยูสองฟากฝﻤง
แม นํ้า ผ านบริ เวณผาหินโลเรอไลย (Loreley rock) ซึ่ง มีตํ านานเรื่อ งเลา ขานอั น
ลึ ก ลั บ ของเสี ย งสะท อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณ นั้ น และขึ้ น ฝ ﻤง ที่ ท า เรื อ บ อ บพาร ด
(Boppard)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมนํ้า
ไรน และเป นเมือ งใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก ลางทางการคา งาน
ศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่ อ
นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําทานถายรูปคูกับมหา
วิห ารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมี เหตุ
ทําใหตองหยุดพักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจึงเสร็จ
สมบู รณ ทั้ งนี้จึงแลวเสร็จในป 1880 มหาวิห ารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสต
ศาสนาโรมั นคาทอลิก นับ เป นวิห ารที่ ใหญแ ละสูง ที่ สุดในโลกในสมั ยนั้น ลัก ษณะ
สถาป ตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว
144 เมตร จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมารี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก LEONARDO HOTEL KOLN หรือเทียบเทา
โคโลญ – Outlet – หมูบานกีธรู น – อัมสเตอรดม
ั
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําท านเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหเวลาท านไดอิ สระเลือ กซื้อ
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน 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
บาย

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 6
เชา

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูหมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) เมืองที่ไดรับฉายาวา “เวนิ
สแห ง เนเธอร แ ลนด ” เมื อ งเล็ ก ๆที่ มี ผู ค นอาศั ยอยูป ระมาณ 2,600 คน เป น
หมู บ านที่ ป ราศจากถนนหมู บ านที่ เต็ม ไปด วยคลอง ทะเลสาบ จึงทํ าให ป ราศจาก
มลพิษ ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มี
ความยาวประมาณ 7.5 กิ โ ลเมตร จากนั้ น นํ า ท า นล อ งเรื อ ชมหมู บ า นกี ธู ร น
เพลิ ด เพลิ น กั บ บรรยกาศของหมู บ า น unseen แห ง เนเธอร แ ลนด หมู บ า นที่
ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การคมนาคมยังคงใชการ
สัญจรทางนํ้าดั่งเชนในอดีต อิสระใหทานเที่ยวชมหมูบ
 านแหงนี้ พรอมเก็บภาพความ
ประทับ ใจ นํา ทานเดินทางสูเมือ งอัม สเตอรดั ม (Amsterdam) ศู นยกลางการค า
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเทา
อัมสเตอรดม
ั – ลองเรือหลังคากระจก– หมูบา นกังหันลมซานสสคันส –
กรุงเฮก – รอตเตอรดม
ั
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมเมืองอัมสเตอรดม
ั โดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง
สัมผั สชี วิตความเปนอยู รวมทั้ งสภาพบานเรือนเก าแก อันงดงามสืบ ทอดมาตั้ งแต
สมั ยศตวรรษที่ 17 และทั ศ นีย ภาพของบ า นเรื อ นอั น สวยงามอยา งมี เอกลั ก ษณ
นํา เข า ชมสถาบั น สอนการเจี ยระไนเพชรที่ มี ชื่ อ เสี ยงท า นจะได สัม ผั ส และเรี ยนรู
พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูป แบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมีโอกาส
เลือ กซื้อ เพชรเม็ ด งามในราคาโรงงาน และท า นสามารถเลือ กชมสินค าอื่ น อยา ง
นาฬิ ก ายี่ ห อ ดั ง มากมาย อาทิ เช น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC,
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING,
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL,
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY
HILFIGER ฯลฯ จากนั้นนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมส
แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่
เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคย
ใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

คํ่า
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วันที่ 7
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จากนั้ นนํา เดิ นทางสู หมู บ านกั งหั นลมซานสคั นส (Zaanse Schans)ให ท า นได
ถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหั นลม สัญลักษณที่สําคั ญอยางหนึ่งของชาวดั ตช และชม
การสาธิต วิธีก ารผลิตรองเทาไม ของชาวดั ตช ที่ใชใสในชี วิตประจําวันในงานอาชี พ
ตางๆพรอมเชิญเลือ กซื้อสินคาของที่ระลึก จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงเฮก (The
Hague) เมืองใหญเปนอันดับ 3 ของเนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัม และ
รอตเตอรดัม ปจจุบันกรุงเฮก เปนที่ตั้งของรัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และ
สภาแห งรั ฐ รวมไปถึ งเป นเมื อ งที่ ป ระทั บ ของพระราชิ นีแห ง เนเธอร แ ลนด อี ก ด ว ย
จากนั้นนําทานถายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแหงสันติภาพ (Peace Palace)
เปนที่ เก็ บรัก ษากฎหมายระหวางประเทศ (Seat of International law ) ที่ตั้ ง
กองบั ญชาการของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และ
เนติบัณฑิตยสถานแหงกรุงเฮกและหอสมุดอันลํ้าคา นําทานเดินทางสูรอตเตอรดัม
(Rotterdam) เมื อ งท าห ลั ก และเมื อง ที่ ให ญ เป น อั น ดั บ สอ งข องป ระเท ศ
เนเธอร แ ลนด ตั้ ง อยู ริ ม ฝ ﻤงแม นํ้ า มาส (Maas River) ในป ค.ศ. 2007 เมื อ งนี้
ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม ปจจุบันเมืองรอตเตอร
ดัม เปนศูนยก ลางการค าโลกในยุโรป อเมริ กา และแอฟริก า ทํา ใหที่ นี่มี ระบบการ
ขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ เชน รถไฟฟาใต
ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก NH BEDBANK-ROTTERDAM MASTERCOD
หรือเทียบเทา
รอตเตอรดม
ั – เกนท – บรูกก – บรัสเซลล
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําท านเดิ นทางสู เมือ งเกนต (Ghent) เมื อ งที่มี ขนาดใหญ เปนอั นดับ 4 ของเบล
เยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดชื่อวาเปนรอง
นครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการรวมกันของแมนํ้าสอง
สาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยูบริเวณที่แมนํ้าสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับ
แมนํ้าไลส Lys River แมนํ้าสองสายนี้เปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีต
นานนับศตวรรษและยังคงตอ เนื่ องจวบจนป จจุบัน นําทานถายรูป กับ ปราสาททา น
เคานต (Castle of the Counts) ป อมปราสาทในยุค กลาง ที่ ถู ก สรา งขึ้ นเมื่ อ ป
ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองทาใน
ตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

ชมหอระฆัง ประจําเมือ งที่สูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุด เด นของเสนขอบฟา ที่
ด า นล า งนั้ น เป น Cloth Hall ที่ มี ม าตั้ ง แต ท ศวรรษที่ 15 และได รั บ เกี ย รติ เป น
UNESCO World Heritage Site จากนั้นนําเดินทางสูเมือง
บรู ก ก (Bruges) ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป นเมื อ งริม ชายฝ ﻤงทะเลที่ มี ชื่ อเสียง และ
ได รับเลือกเปนเมือ งมรดกโลกจากองคก ารยูเนสโก โดยมีสมญานามวา เวนิสแห ง
ยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ลักษณะ
ของเมืองนี้ลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนที่สะอาด
สวยงาม ซึ่งสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค และ
มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ นําชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆัง
เก าแก ที่มี ประวัติอั นยาวนานและมี ประติม ากรรมที่ งดงาม ที่ ชื่อว า Madonna &
Child ซึ่งเปนประติมากรรมที่อยูภายในโบสถพระแมมารี มีลักษณะเปนหินออนที่มี
การแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปจจุบันไดรับการยกยองวาเปน ยอดศิลปน
เอกของโลกชาวอิตาเลียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นํา ท า นเดิ นทางสู ก รุ ง บรั ส เซลส (Brussels) เมื อ งหลวงของ ประเทศเบลเยีย ม
สถานที่ ตั้งสํานักงานใหญอ งคการสนธิสัญญาปองกั นแอตแลนติ กเหนือ หรือนาโต
จากนั้นนํา ทา นชมและถา ยรู ปเป นที่ ระลึก กับ อนุสรณอ ะโตเมี่ ยม (Atomium) ซึ่ง
เปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้น
โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง
165 พั นลานเทา จากนั้นนําทานเขาสูจัตุ รัสกลางเมือ งจัตุรัสกรองดปราซ (Grand
Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป ชมศาลาวาการเมือง
และอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตรุ ัส นําชมและถายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken
pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถือ
เปนรูปปﻥนผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากไดมี
การเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวน
ระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและปองกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํา
รูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ เปนตน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว)
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเทา

วันที่ 8

บรัสเซลล – สนามบิน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํา คณะเดิ นทางสู สนามบิ น เพื่ อ ให ท านมี เวลาในการทํ าคื นภาษี (Tax Refund)
และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG935 **คณะที่ออกเดินทางระหวาง 3- 11
พ.ย. 62 และ 5-13 ธ.ค. 62 จะออกเดินทางเวลา 13.10 น.และถึงกรุงเทพเวลา
06.15 น.***

13.30 น.

วันที่ 9

กรุงเทพ

05.35 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
1 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง12ป
[มีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

เด็กอายุ2ป
แตไมถึง7ป
[ไมมีเตียง]
พักกับผูใหญ
2 ทาน
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

22 ส.ค. – 30 ส.ค. 62

53,900

53,900

53,900

53,900

33,900

6,900

7 ก.ย. – 15 ก.ย. 62

55,900

55,900

55,900

55,900

35,900

6,900

5 ต.ค. – 13 ต.ค. 62

55,900

55,900

55,900

55,900

35,900

6,900

18 ต.ค. – 26 ต.ค. 62

55,900

55,900

55,900

55,900

35,900

6,900

3 พ.ย. – 11 พ.ย. 62

53,900

53,900

53,900

53,900

33,900

5,900

5-13 ธ.ค. 62

53,900

53,900

53,900

53,900

33,900

5,900

กําหนดการเดินทาง

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมือ
่ ไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท
 ี่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา ไดทันที
4.หากทานทีต
่ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต
 างจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขน
ั้ ตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบ
หมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทาง
เปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1.คาตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาทีส
่ ูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี(ผูยื่นวีซา ตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (16 ยูโร)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสว นที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสว นที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั วิ ีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา และการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีท านใดตอ งใชพ าสปอรต เดินทาง ชว งระหวา งยื่นวีซา หรื อ ก อนเดิ นทางกับ ทางบริษัท
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต

ใช เวลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่ ค อ นข า งนานและอาจไม ส ามรถดึ ง เล ม ออกมาระหว า งการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว ตํ่ า กว า 6 เดื อ น ผู เดิ นทางต อ งไปยื่น คํ า รอ งขอทํ าหนัง สือ เดิ น ทางเลม ใหม และกรุณ า
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะด วยสาเหตุใด ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ก ารเรียกเก็บ ค ามั ดจําตั๋ วเครื่อ งบิ น ซึ่งมี ค าใช จา ย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6
เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ สายการบิ นกํ า หนด เช น ต อ งเป นผู ที่ มี ร า งกายแข็ ง แรง และช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ได อ ยา ง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่อ งบิ นมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม ) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิก การเดินทางและมีผลทํ าให
คณะเดิ นทางไม ค รบตามจํา นวนที่ บริ ษัท ฯกํ า หนดไว (30ท า นขึ้ นไป) เนื่อ งจากเกิ ด ความ
เสี ยหายต อ ทางบริ ษั ท และผู เดิ น ทางอื่ นที่ เดิ น ทางในคณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ต อ งนํ า ไปชํ า ระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริ ษั ท ฯจะทํ า การเลื่ อ นการเดิ น ทางของท า น ไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย
คาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมั ดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room)
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม
่ ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง

เอกสารประกอบการขอวีซา เชงเกน (เยอรมนี)
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี ***
ใชเวลาทําการอนุมต
ั วิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 7 วัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัตวิ ีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยืน
่ ขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรือ
่ ย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซา อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตา งประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทั น ที เพราะการยื่ น ขอวี ซ า จะมี เงื่ อ นไข และ ข อ กํ า หนดของทางสถานทู ต ต อ งการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา
ส ัดส่วนใบหน้า 90%
90 % ของพื้นที่รป
ู ถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หาม
สวมแวนตา คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมรี อยแม็ก, ถาย
จากรานถายรูปเทานั้น
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง
3. หลักฐานการทํางาน
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เริ่มทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํ ลัง
ศึกษาอยูเ ปนภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา เปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา)
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย
(BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคล
ที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต
5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทัง้ 2 เลม
6. หากในสําเนาบัญชีบค
ุ แบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน
ตอเนื่องดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา
-ทะเบียนบาน
-บัตรประชาชน
-สูติบต
ั ร (กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 20 ป)
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-หากเด็ ก เดิ นทางไปกั บ บิ ด า จะต อ งมี ห นังสือ ยินยอมจากมารดา จากอํา เภอต นสัง กั ด
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นชือ
่ รับรองในแบบฟอรมสมัครวี
ซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย**

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม
่ เติมไดทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง
เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………
8. เพศ
ชาย
หญิง

9. สถานภาพ โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หยา
แยกกันอยู
หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูม
 ี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.....................................................
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ
่ ยู
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่.......................................
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ..............................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

