
 

 

รหัสทัวร FNT1900943 
ทัวรเบลเยี่ยม  เยอรมัน  เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
 

ชมจัตุรัสกรองดปลาซ ชมศาลาวาการกรุงบรสัเซลส ชมแมนเนเกน พิส ชมมารเก็ต สแควร 

ปราสาทกราเวนสตีน โบสถเซนตนิโคลัส ชมมหาวิหารเซนตบาโว ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน  

ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน หมูบานกังหนัลม หมูบานกีธอรน  

ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดมั สถาบันเจียระไนเพชร 

 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส 
18.00 น.  คณะเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 เคานเตอร T สายการบิน เอ

มิเรตส (EK)  เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตร
โดยสารที่น่ังกอนขึ้นเคร่ือง 

21.00 น. ออกเดินทางสู เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินที ่EK371 / EK73  
 
วันท่ีสองของการเดินทาง  ปารีส - บรัสเซสล 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*. 
09.30 น.    (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินออรีย เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
ออกเดินทางสู เมืองบรสัเซลส (BRUSSELS) ประเทศเบลเยียม ศูนยกลางการบริหาร
และพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเปนท่ีต้ังของหนวยงานราชการ องคกรระหวาง
ประเทศ และเปนศูนยรวมสถานท่ีทองเท่ียวเกาแกจนถึงใหมรวมสมัย    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ชมจัตุรัสกรองด ปลาซ (GRONG PLAS) ไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลก

โดยยูเนสโกเม่ือป 1983 แตสรางมาต้ังแตศตวรรษท่ี 15 ลอม
ดวยบรรดาอาคารเกาท่ีออกแบบสรางตามแบบสถาปตยกรรม
บารอก โกธิกและนีโอโกธิก ซ่ึงสวนใหญลวนเปนอาคาร
ส่ิงกอสรางท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศ 
ครึกครื้นเพราะมีรานคา รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก ศิลปนวาด
ภาพ กลางลานจัดเปนเหมือนตลาดขายตนไมดอกไม ทามกลาง
ความสวยงามของอาคารตางๆ รอบจัตุรัสกรองด ปลาซแลว  
ชมศาลาวาการกรุงบรสัเซลส (BRUSSELS TOWN HALL) 
เปนอีกสิ่งกอสรางหน่ึงประจําเมืองที่สวยงามโดดเดนและ
นาสนใจ ตัวอาคารก็วาสวยแลวจากการตกแตงอยางละเอียดใหทุกมุมประดับประดาตัว
รูปปم�นนักบุญ  ท้ังหลาย ...ชมแมนเนเกน พิส (MANNEKEN PIS) รูปหลอเด็กนอย
เปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 เซนติเมตรท่ีดังระเบิดไปทั่วโลกดวยเอกลกัษณท่ีไม
เหมือนใครเพราะเจาเด็กคนน้ีอยูในอิริยาบทท่ีกําลังยืนฉ่ีชวนใหอมยิ้มดวยความนาเอ็นดู
เม่ือไดพบเห็น 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก BRUSSELS HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสามของการเดินทาง  บรัสเซสล - บรูจน - เกนท - บรัสเซสล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*.  

นําทานเดินทางสู เมืองบรูจน (BRUGGE) ประเทศเบลเยียม เมืองเล็ก
ริมทะเลสาบท่ีมีทรงเปนเหมือนรูปไขโดยรอบเมือง  จะมากดวยลํา
คลองนอยใหญที่ซอกซอนอยูท่ัวเมือง ทําใหไดชื่อวาเปนเมืองแหง
สายน้ําและเมืองแหงอาคารสวยร่ํารวยโบสถวิหารดังเชนท่ีใครๆ พากัน
มอบสมญานามใหกับบรูจจวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ 
นําทานชมบรรยากาศสวยของเมืองบรูจน ...ชมมารเก็ต สแควร 

(MARKET SQUARE) ยานใจกลางเมืองบรูจจเหมาะท้ังจะเดินเท่ียว น่ังรถมาหรือน่ัง
เรือชมคลองที่มีอยูมากมายหลายสาย มีอาคาร สถาปตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเน
ซองสปะปนกันอยูละลานตาบอกไดเพียงส้ันๆ วาสวยงามมาก  

บาย จากน้ันออกเดินทางสู เมืองเกนท (GHENT) หน่ึงในเมืองใหญของประเทศเบลเยียม ที่
ยังอนุรักษอาคารบานเรือนเกาแกเอาไว สวยงามดวยสถาปตยกรรมจากยุคกลาง และ
โบสถเกาแก เราจะไดเห็นปราสาทเกาแกขนาดใหญที่มีมาต้ังแตยุคกลาง  ...อิสระถายรูป
ปราสาทกราเวนสตีน (GRAVENSTEEN) (*.*.*. ไมรวมคาเขาชมภายในปราสาท *.*.*.) 
ท่ีเคยเปนทั้งท่ีอยูอาศัยของขุนนาง ศาลาวาการ และคุก ซึ่งปจจุบันไดถูกบรูณะและให
นักทองเท่ียวไดเขาชมภายใน (*.*.*. หากสนใจเขาชมกรุณาติดตอหวัหนาทัวร *.*.*.)  ชม
โบสถเซนตนิโคลัส (ST. NICHOLAS’S CHURCH) โบสถขนาดใหญอลังการและมาก
ดวยประวัติศาสตรสําคัญ มีอายุกวา 700 ป สวยสงาดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค  ชม
มหาวิหารเซนตบาโว (ST. BAVO’S CATHEDRAL) โบสถโบราณท่ีสามารถยอน
ประวติัไปไดกวา 1,000 ป แตยังงดงามดวยการตกแตงและออกแบบในศิลปะสไตล 

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองบรัสเซลส (BRUSSELS) ประเทศเบลเยียม 
ท่ีพัก BRUSSELS HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง   บรัสเซสล - โรมอนดเอาเลท  - โคโลญจน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู โรมอนดเอาเลท (ROERMOND OUTLET) เพลิดเพลินกับการชอป
ปم�งสินคาแบรนดเนมในราคาถูกๆ  

ตามอัธยาศัย 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน ...ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน (COLOGNE 

CATHEDRAL) สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกในชวงศตวรรษ
ท่ี 14 ภายในเปนที่เก็บรักษาหีบทองคําบรรจอัุฐิ
ของกษัตริยเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ฐานแคบ
สรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 
632 ป เสร็จสมบูรณในป 1880 และครั้งหน่ึง
สมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ของประเทศ
ไทย ไดเคยเสด็จมาเยือนเม่ือคราวเสด็จประพาส
เยอรมันคร้ังแรกในป 1897 และที่มหาวิหารแหงน้ีท่ีแมในปจจุบันกย็ังมีการขุดพบซาก
เมืองโรมันโบราณขางใตและขางๆ มหาวิหารทําใหทราบวาชีวิตและอารยะธรรมของคน
โคโลญจนไมเคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแหงน้ีเลย..  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก IBIS HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหาของการเดินทาง   โคโลญจน - ลองแมน้ําไรน - อัมสเตอรดัม  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
 นําทานลองแมน้ําไรน...  
บาย นําทานเดินทางสู กรงุอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) 

เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด  หรือประเทศที่
แผนดินตํ่า ซึ่งพ้ืนดินต่ํากวาระดบัน้ําทะเล และสราง
เมืองโดยการทําเขื่อนกั้นน้ําต้ังแตสมัยโบราณ และเปน



 

 

เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซึ่งอัมสเตอรดัม จะมีเกาะเล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ เกาะ
เหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งส้ินถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเช่ือม
ระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน  

 ..นําทานเดินเลนบริเวณยานเรดไรทสตรีท ซึ่งเปนยานการคาเพศพาณิชแตถูกกฎหมาย 
คลายๆกับแหลงพัฒพงษท่ีกรุงเทพฯ นําทานเดินทางสู ซานสคาน หมูบานกังหันลม ให
ทานไดถายรูปกบัสัญลักษณของเนเธอรแลนด ชมโรงงานรองเทาไม โรงงานทําชีส ท่ีมี
ช่ือเสียง 

ค่ํา *.*.* อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  *.*.* 
ท่ีพัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหกของการเดินทาง   หมูบานกีธอรน - หมูบานกังหันลม - อัมสเตอรดัม 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานกีธอรน (GIETHOORN)  หมูบานแหงสายน้ําหมูบานไรถนนท่ี
สวยงาม นําทานลองเรือภายในหมูบานอิสระใหทานไดถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.  
 นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม ที่ทานจะไดสัมผัสกลิ่นอายและ

ความเปนอยูอยาง ใกลชิด  …จากน้ันนําทานสู สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศเนเธอรแลนด ชมการสาธิตการเจยีระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของโลก 
นําทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับสู ประเทศไทย  

21.50 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ EK150 / EK372  
 
วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง   สุวรรณภูมิ 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*. 
18.55 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

*.*.*.*.*.*.* 
 
 
 
 
 



 

 

อัตตราคาบริการ 

กําหนดเดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 2
ขวบ 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

5-11 ก.ย. / 11-17 ต.ค. / 18-24 
ตค. 39,999.- 38,999.- 10,500.- 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 
ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก 
อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเทาตัว หากวันเขาพัก
ตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง 
หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 



 

 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสาย 
การบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษ ี



 

 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใด

ไมสามารถมาตามกําหนดได 
กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
8. คาทิป 60 ยูโร 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํา
กวา 3 หนา  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร  
(หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัท
ระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ 
(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวซีา 
/ คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีท่ีกรุป
ออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน
ใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว  
 



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภยัของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม

วาเหตุผลใดๆตามทาง 



 

 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่น
คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขอ
อภัยมา ณ ที่น้ี 



 

 

 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ใน 

กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือ

ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 



 

 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บรษิัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 



 

 

ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการ
อนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นต
ของพื้นท่ีรูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรปู ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรือเคร่ืองประดับ ,  
ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หาก
จําเปน** 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา
เชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตนั 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู
เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตอง
มีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน 
กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน ตองมียอดเงินท่ีครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  



 

 

*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวัน
นัดสัมภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออก
คาใชจายใหโดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสอืระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับ
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย 
7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานท่ีตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 
......................................................................................................................................................................
........................ 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
......................................................................................................................................................................
........................ 
 
พาสปอรต เลมเกา เลขท่ี / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอายุ 
......................................................................................................................................................................
........................ 
 
ท่ีอยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานท่ีเกิด(จังหวัดที่เกิด) 
......................................................................................................................................................................
........................ 
......................................................................................................................................................................
........................ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  /  เบอรบาน  
......................................................................................................................................................................
........................ 
......................................................................................................................................................................
........................ 
......................................................................................................................................................................
........................ 



 

 

อาชีพปจจุบัน / ช่ือและท่ีอยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / วันเร่ิมงาน /  
......................................................................................................................................................................
........................ 
......................................................................................................................................................................
........................ 
 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนป
เกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด  
......................................................................................................................................................................
........................ 
 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนป
เกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
......................................................................................................................................................................
........................ 

 


