
 

 

รหัสทัวร  1900422 
ทัวรเยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน  (TG) 
วิหารเซนตลอเรนซ   ปราสาทไฮเดลเบิรก   จัตุรัสโรเมอร   ลองเรือแมนํ้าไรน    
ผาหินโลเรอไลย   ลองเรือชมหมูบานกีธูรน   ลองเรือหลังคากระจก  หมูบานกงัหัน
ลมซานสสคันส  จัตุรัสใจกลางเมืองบรูกก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 **คณะทีอ่อก

เดินทางระหวาง 3- 11 พ.ย. 62 และ 5-13 ธ.ค.62 จะออกเดินทางเวลา 23.40 
น.และไปถงึแฟรงคเฟรตเวลา 05.55 น.*** 
 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต  – แบมเบิรก – นูเรมเบิรก 
06.15 น.
  
 
 
 
 

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัว
โมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี 
รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคญัของประเทศ จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบิรก สวนที่เปน
เขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมือง
มรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพนจากการที่ถูกบอมบ
ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิได
สรางหรือซอมแซมใหมใหดู “เหมือนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือช่ือ
เปนทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral 
of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปนที่ต้ังของสังฆมณฑลของ
อัครบาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางคร้ัง
แรกในป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของ
เมืองที่สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 

จากน้ันเดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบ
โบราณที่สวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมื่อสมัย
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหาร
เพื่อตอสูในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหาย
เกือบทั่วทั้งเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียง
ของเดิมมากที่สุด นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวย
ประจําเมือง   



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE CONGRESS หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 นูเรมเบิรก – วูซบวรก – ไฮเดลเบิรก– แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองที่ต้ังอยูในบริเวณฟรังโคเนีย

ที่ ต้ังอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี หลังจากน้ันนําทาน
เดินทางตอสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู
บริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญ
ของเยอรมัน เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
เยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตอง
มาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษา
นานาชาติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 
 
 
 
 

นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขา
เหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัว
ปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป  ชมประตู คืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปน
ของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว และนําทาน
ชมถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถงึ 220,000 ลิตร หลังจากน้ันนําทานเดินทาง
สูเมืองแฟรงคเฟรต นําเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแก
ที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลา
วาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดิน
เลนยานถนน ZEIL ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือก
ซื้อสินคาแฟช่ันนํา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER 

หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 แฟรงกเฟรต – ลองเรือแมน้ําไรน – โคโลญ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสูทาเรือเซนตกอร (St. Goar)  นําทานลองเรือชมความ

สวยงามของแมน้ําไรน แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามตลอดสองฟากฝم�งแมน้ํา ผานแหลงปลูกองุนที่ใชผลิตไวนขาวอันมีช่ือเสียง
ที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน ปราสาทของโบราณอายุกวา 
600 ป และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยูสองฟากฝم�ง
แมน้ํา ผานบริเวณผาหินโลเรอไลย (Loreley rock) ซึ่งมีตํานานเร่ืองเลาขานอัน
ลึกลับของเสียงสะทอนที่ เกิดขึ้นบริเวณน้ัน และขึ้นฝم� งที่  ทาเรือ บอบพารด 
(Boppard) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย 
 

จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ํา
ไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งาน
ศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ 
นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําทานถายรูปคูกับมหา
วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมกอสรางมาต้ังแตป 1248 แตมีเหตุ
ทําใหตองหยุดพักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจึงเสร็จ
สมบูรณ ทั้งน้ีจึงแลวเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสต
ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 
144 เมตร จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมารี  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก LEONARDO HOTEL KOLN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 โคโลญ – Outlet – หมูบานกีธรูน – อัมสเตอรดมั 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหเวลาทานไดอิสระเลือกซื้อ

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  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูหมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) เมืองที่ไดรับฉายาวา “เวนิ

สแหงเนเธอรแลนด”  เมืองเล็กๆที่มีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600   คน เปน
หมูบานที่ปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจาก
มลพิษ   ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน 
เพลิดเพลินกับบรรยกาศของหมูบาน unseen แหงเนเธอรแลนด หมูบานที่
ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การคมนาคมยังคงใชการ
สัญจรทางน้ําดั่งเชนในอดตี อิสระใหทานเที่ยวชมหมูบานแหงน้ี พรอมเก็บภาพความ
ประทับใจ นําทานเดินทางสูเมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา 
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลงัคากระจก– หมูบานกงัหันลมซานสสคันส –  

กรุงเฮก – รอตเตอรดัม  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง 

สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแต
สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ 
นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มี ช่ือเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรู
พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมีโอกาส
เลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยาง
นาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอยาง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมส
แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่
เสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคย
ใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรืองอํานาจ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย 
 

จากน้ันนําเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)ใหทานได
ถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชม
การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ
ตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเฮก (The 
Hague) เมืองใหญเปนอันดับ 3 ของเนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและ
รอตเตอรดัม ปจจุบันกรุงเฮก เปนที่ต้ังของรัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และ
สภาแหงรัฐ รวมไปถึงเปนเมืองที่ประทับของพระราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย 
จากน้ันนําทานถายรูปกบั ศาลโลก หรือพระราชวังแหงสันติภาพ (Peace Palace) 
เปนที่เก็บรักษากฎหมายระหวางประเทศ (Seat of International law )  ที่ต้ัง
กองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และ
เนติบัณฑิตยสถานแหงกรุงเฮกและหอสมุดอันล้ําคา นําทานเดินทางสูรอตเตอรดัม 
(Rotterdam) เมื องท าหลัก  และเมื องที่ ใหญ เปน อันดับสองของประเทศ
เนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามาส (Maas River) ในป ค.ศ. 2007  เมืองน้ี
ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม ปจจุบันเมืองรอตเตอร
ดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําใหที่น่ีมีระบบการ
ขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใต
ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NH BEDBANK-ROTTERDAM MASTERCOD 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 7 รอตเตอรดัม – เกนท – บรูกก – บรัสเซลล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบล

เย่ียม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดช่ือวาเปนรอง
นครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการรวมกันของแมน้ําสอง
สาย เพราะที่ต้ังของเมืองอยูบริเวณที่แมน้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับ
แมน้ําไลส Lys River แมน้ําสองสายน้ีเปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีต
นานนับศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกับปราสาททาน
เคานต (Castle of the Counts) ป�อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองทาใน
ตอนเหนือของเบลเย่ียมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก 



 

 

ชมหอระฆังประจําเมืองที่สูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟ�า ที่
ดานลางน้ัน เปน Cloth Hall ที่มีมาต้ังแตทศวรรษที่ 15 และได รับเกียรติเปน 
UNESCO World Heritage Site จากน้ันนําเดินทางสูเมือง 
บรูกก (Bruges) ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลที่มีช่ือเสียง และ
ไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมีสมญานามวา เวนิสแหง
ยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ลักษณะ
ของเมืองน้ีลอมรอบดวยคเูมืองสองช้ัน และมี อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนที่สะอาด
สวยงาม ซึ่งสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค และ
มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ  นําชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆัง
เกาแกที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อวา Madonna & 
Child ซึ่งเปนประติมากรรมที่อยูภายในโบสถพระแมมารี มีลักษณะเปนหินออนที่มี
การแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซ่ึงในปจจุบันไดรับการยกยองวาเปน ยอดศิลปน
เอกของโลกชาวอิตาเลียน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย 
 

นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 
สถานที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่ง
เปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้น
โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 
165 พันลานเทา จากน้ันนําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปราซ (Grand 
Place) ที่มีช่ือเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ชมศาลาวาการเมือง
และอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken 
pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถือ
เปนรูปปم�นผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เน่ืองจากไดมี
การเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวน
ระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํา
รูปแกะสลักน้ี เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ เปนตน   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ 8 บรัสเซลล – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG935 **คณะที่ออกเดินทางระหวาง 3- 11 

พ.ย. 62 และ 5-13 ธ.ค. 62 จะออกเดนิทางเวลา 13.10 น.และถึงกรุงเทพเวลา 
06.15 น.*** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
05.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
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 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
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 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายกุารใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัต ิ
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาทีสู่ญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยโูร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต



 

 

ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                              
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 

90 % ของพื้นที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หาม
สวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมกึ ไมมรีอยแมก็, ถาย
จากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลงั
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบาํนาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคล
ที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต 

5. หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 



 

 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [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) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ทีอ่ยู

ของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
           ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   



 

 

   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว          ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


