
 

 

รหัสทัวร GOH1900982 
ทัวรยโุรป เยอรมนี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน 
(TG) 
 
 

 
 
เขาชมปราสาท อันโดดเดนเปนสงาท่ีไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) 

นําทานเขาชมความย่ิงใหญของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

ลองเรือเท่ียวอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ดินแดนแหงเสรีภาพ 

ถายรูปกับปราสาททานเคานต (Castle of the Counts) ท่ีเมืองเกนต (Ghent) 

เท่ียวเมืองเวนิสแหงยุโรปเหนือ ท่ีเมืองบรูกก (Brugge) 

เยือนจัตุรัสกรองดปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส (Brussels) 

เมนูพิเศษ,,  ขาหมูเยอรมัน ซุปกุลาซ และ เปดสไตลโบฮีเมียน 

งานเทศกาลดอกไมท่ีเนเธอรแลนด มีต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2562 



 

 

   โปรแกรมการเดินทาง   
วันท่ี 1: กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต  
20.30 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สายการบิน
ไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

23.45 
น. 

ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 

วันท่ี 2: แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – ไฮเดลเบิรก 

06.00 
น. 

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัว
โมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562)  นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) 
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนี รวมท้ังเปนศูนยกลางการ
ธนาคารการเงินและการคาหุนท่ีสําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต 
ซ่ึงถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย คร้ังเม่ือคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซ่ึงเปน
จัตุรัสท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City 
Hall หรือศาลาวาการเมือง ซ่ึงอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองท่ีสุด
แสนโรแมนติก ต้ังอยูบ ริเวณฝم� งแม น้ําเน็กคาร  (Neckar River) อดีตเมือง
ศูนยกลางการศึกษาท่ีสําคัญของเยอรมัน เปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึง



 

 

เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมี
นักทองเท่ียวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยาน
การคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ จากน้ันนําเขาชมปราสาท           ไฮ
เดลเบิรก (Heidelberg Castle) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซ่ึง
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสี
แดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate)ท่ีสรางขึ้นโดย
คําส่ังของพระเจาเฟเดอริก ท่ีสรางเพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ 
ซ่ึงสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถังไวน ท่ีใหญ ท่ีสุดในโลกมีความจุถึง 
220,000 ลิตร 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ท่ีพัก      เดินทางเขาสูท่ีพัก LEONARDO HEIDELBERG หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3: ไฮเดลเบิรก – ลักเซมเบิรก – โคโลญ 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก นครรัฐท่ีมี

พ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผานชมยานเมืองเกาแหง
ลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดดยุค ผานชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโนเตรอะดาม 
ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต  ศาลาวาการเมือง  พระราชวังท่ี
ประทับของแกรนดดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และป�อมปราการสมัย
โรมัน ชมวิวทิวทัศนของเมืองท่ีบานเรือนต้ังเรียงรายอยูในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปน

เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ



 

 

อุตสาหกรรม ท้ังยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ นําเท่ียวชม
ตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) ซ่ึงเร่ิมกอสรางมาต้ังแตป 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุด
พักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจึงเสร็จสมบูรณ ท้ังน้ีจึง
แลวเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเปนวิหารท่ีใหญและสูงท่ีสุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 
144 เมตร จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมารี 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ท่ีพัก      เดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE SEVERINSHOF KOELN CITY หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 4: โคโลญ – Outlet – หมูบานกังหันลมซานสคันส – อัมสเตอรดัม 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นํ า ท า น สู  McArthurGlen Designer Outlet Roermond ป ร ะ เ ท ศ

เนเธอรแลนด เอาทเลทขนาดใหญท่ีเปนแหลงชอปปم�งของคนเนเธอรแลนด, เยอรมัน 
และ เบลเย่ียม ท่ีนิยมมาเลือกซ้ือสินคาราคายอมเยานานาชนิด อิสระให ทานได
เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมตางๆ อาทิเชน GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO 
BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX,  
GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําเดินทางโดยรถโคชสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)   ใหทาน

ไดถายรูปเปนท่ีระลึกกับกังหันลม สัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชม



 

 

การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชท่ีใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ
ตางๆพรอมเชิญเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอ
ดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก 
นําทานผานชมเมืองท่ีมากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ มากมาย 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 

ท่ีพัก       เดินทางเขาสูท่ีพัก RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTER หรือ
เทียบเทา 

วันท่ี 5: อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ - แอนทเวิรป 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง สัมผัส

ชีวิตความเปนอยู รวมท้ังสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัย
ศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชม
สถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดู
และการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ด
งามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกาย่ีหอดังมากมาย 
อาทิ  เช น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, 
OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกา
แฟช่ันอยาง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมท่ีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพ้ืนท่ีกวา 200 



 

 

ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสี 
ท่ีทานจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลาย
สีสันและไมดอกนานาพันธุท่ีบานสะพร่ังอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยา
ซินธ จิเรเนียม ลิลล่ี เปนตน ***งานเทศกาลดอกไมท่ีเนเธอรแลนด มีต้ังแตวันท่ี 21 
มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2562*** นําทานเดินทางสุเมืองแอนตเวิรป (Antwerp) 
เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องของตํานานยักษ ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ท่ี
อาศัยบริเวณแมน้ําสเกลท (Scheldt River) ท่ีเช่ือมกับทะเลเหนือท่ีปากน้ําเวสเทิร
นสเกลต  (Western Scheldt) นําทานถายรูปกับ Cathedral of Our Lady 
เปนโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเบลเยียม เปนท่ีเล่ืองลือถึงถึง
ความงดงามท่ีถูกประดับตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ไมวาจะเปนตัวโบสถ ซุมประตู 
รูปปم�น ทางเดิน เรียกไดวาทุกอยางงดงามไรท่ีติ และอิสระใหทานไดเดินเลนท่ีตลาด 
Grote Markt 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม VAN DER VALK ANTWERP หรือเทียบเทา 

  
วันท่ี 6: แอนทเวิรป – เกนต – บรูกก – บรัสเซลส 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) เมืองท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบล

เย่ียม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดช่ือวาเปนรอง
นครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซ่ึงแปลวาการรวมกันของแมน้ําสอง
สาย เพราะท่ีต้ังของเมืองอยูบริเวณท่ีแมน้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับ
แมน้ําไลส Lys River แมน้ําสองสายน้ีเปนเสนเลือดลอเล้ียงเมืองอันรุงเรืองในอดีต



 

 

นานนับศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกับปราสาททาน
เคานต (Castle of the Counts) ป�อมปราสาทในยุคกลาง ท่ีถูกสรางข้ึนเม่ือป 
ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองทาใน
ตอนเหนือของเบลเย่ียมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก 
ชมหอระฆังประจําเมืองท่ีสูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟ�า ท่ี
ดานลางน้ัน เปน Cloth Hall ท่ีมีมาต้ังแตทศวรรษท่ี 15 และไดรับเกียรติเปน 
UNESCO World Heritage Site  จ า ก น้ั น นํ า เ ดิ น ท า ง สู เ มื อ ง บ
รูกก (Brugge) ซ่ึงเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียม และ
ไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมีสมญานามวา เวนิสแหง
ยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองท่ีมีการใชลําคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได  ลักษณะ
ของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองช้ัน และมี อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนท่ีสะอาด
สวยงาม ซ่ึงสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค และ
มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บาย นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม 

สถานท่ีต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนท่ีระลึกกับ อนุสรณอะโตเม่ียม(Atomium) ซ่ึงเปน
สัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เม่ือป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดย
จําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 
พันลานเทา จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ท่ีมี
ช่ือเสียงกลาวขานกันวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคาร
ท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซ่ึง



 

 

เปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสราง
ประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลาขานกันมา
หลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ 
จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อ
ระลึกถึงความกลาหาญ 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ท่ีพัก        เดินทางเขาสูท่ีพัก GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7: บรัสเซลส – สนามบิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางสูสนามบินบรัสเซลส เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

 Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 935 

วันท่ี 8:  กรุงเทพฯ   
05.35 
น. 

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก  

เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน  
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



 

 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมาย
เหตุ   

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 

กําหนดวันเดินทาง :   25 พ.ค.-1 มิ.ย. 62  
8-15 มิ.ย., 26 มิ.ย.-3 ก.ค. 62   
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 52,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 52,900.- 
พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 7,900.- 



 

 

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 52,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 52,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน ทานละ 30,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนท่ีทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือท่ีน่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอม
คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 



 

 

        ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
        เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
        เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
        เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
        **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
        [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน  

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและย่ืน  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง



 

 

สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

  ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม

วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได



 

 

อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด 
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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี  
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ี  
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 



 

 

    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 
หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)     

    คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองท่ีมีขนาดกะทัดรัต  



 

 

     และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู
ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษา
อยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ 
บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนท่ีรูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมให
เห็นหูท้ัง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) 
- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 



 

 

 
4. หลักฐานการเงิน  

4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

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

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 



 

 

-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรท่ีสถานทูตดวย** 
 
 
 
 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที�เกดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาตปัิจจบุัน ...............................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หย่า                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื�อตวั นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 
12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรบันักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 
14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที�.......................................ถงึวนัที�....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซี่าเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

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

17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบุชื�อ .............................................. 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พกัที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งส ิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 

 


