
 

 

รหัวทัวร B2B1901774 

ทัวรเยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน (TG)  
มหาวิหารแบมเบิรก   มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ   วิหารเซนตลอเรนซ 
ชมปราสาทไฮเดลเบิรก   ประตูคืนเดียว   ถังไวนที่ใหญที่สุด 

จัตุรัสโรเมอร   ยานถนน ZEIL   ทาเรือเซนตกอร   แมน้ําไรน   ผาหินโลเรอไลย 
ทาเรือ บอบพารด   มหาวิหารโคโลญ 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่  23-31 ก.ค. 62          59,900.- 
วันที่  22 -30 ส.ค. 62          53,900.- 
วันที่  7-15 ก.ย. 62          55,900.- 
วันที่  5 -13 ,18 -26 ต.ค. 62          55,900.- 
วันที่  3- 11 พ.ย. 62          53,900.- 
วันที่  5-13 ธ.ค. 62          53,900.- 

 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 **
คณะที่ออกเดินทางระหวาง 3- 11 พ.ย. 62 และ 5-13 ธ.ค.62 จะ
ออกเดินทางเวลา 23.40 น.และไปถึงแฟรงคเฟรตเวลา 05.55 
น.*** 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต  – แบมเบิรก – นูเรมเบิรก 
06.15 น.  
 
 
 
 

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) 
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
และพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคาร
การเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบิรก สวนที่เปน
เขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO 
ใหเปนเมืองมรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอด
พนจากการที่ถูกบอมบในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกรามบานชองใน
เขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิไดสรางหรือซอมแซมใหมใหดู “เหมือน



 

 

เกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือชื่อเปนทางการวา มหาวิหาร
เซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of St. 
Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปนที่ต้ังของสังฆมณฑล
ของอัครบาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมาน
เนสก สรางครั้งแรกในป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ัน
ชมศาลากลางหลังเกาของเมืองที่สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 

 

จากน้ันเดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคาร
บานเรือนแบบโบราณที่สวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนาน
กวา 900 ป และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่
แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหารเพื่อตอสูในสงครามโลกครั้งที่ 2 
และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แต
ชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิม
มากที่สุด นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหาร
สวยประจําเมือง   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นํ าท าน เดิ นท าง เข าสู ที่ พั ก  MERCURE CONGRESS หรือ

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

บริเวณฟรังโคเนียที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศ
เยอรม นี  หลั งจาก น้ั น นํ าท าน เดิ นท างต อสู เมื อ งไฮ เดล เบิ ร ก 
(Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ต้ังอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็ก
คาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของ
เยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหง



 

 

แรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับ
ลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคา
และแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

 
 
 
 

นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สราง
ขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของ
เมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 
900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่ง
ของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิ
ซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว และนําทานชมถังไวนที่ใหญที่สุด
ในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองแฟรงคเฟรต นําเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปน
จัตุ รั สที่ เก าแก ที่ สุ ด ใน เมื อ ง  ด านข างก็ คื อ  THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตก
เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดินเลนยานถนน ZEIL ที่มี
หางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อสินคา
แฟชั่นนํา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NH MORFELDEN CONFERENCE 

CENTER หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 แฟรงกเฟรต – ลองเรือแมนํ้าไรน – โคโลญ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสูทาเรือเซนตกอร (St. Goar)  นําทาน

ลองเรือชมความสวยงามของแมนํ้าไรน แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึง
ของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝم�งแมน้ํา ผานแหลง
ปลูกองุนที่ใชผลิตไวนขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนของไรองุน ปราสาทของโบราณอายุกวา 600 ป และอาคาร
บานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยูสองฟากฝم�งแมน้ํา 



 

 

ผานบริเวณผาหินโลเรอไลย (Loreley rock) ซึ่งมีตํานานเรื่องเลา
ขานอันลึกลับของเสียงสะทอนที่เกิดขึ้นบริเวณน้ัน และขึ้นฝم�งที่ ทาเรือ 
บอบพารด (Boppard) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย 
 

จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมือง
สําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี 
ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิต
น้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมือง
เกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีเหตุทํา
ใหตองหยุดพักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยป
จึงเสร็จสมบูรณ ท้ังน้ีจึงแลวเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสน
สถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สุดใน
โลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 
157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเพื่ออุทิศให
นักบุญปเตอรและพระแมมารี  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LEONARDO HOTEL KOLN หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 5 โคโลญ – Outlet – หมูบานกีธูรน – อัมสเตอรดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหเวลาทานได

อิสระเลื อกซื้ อสิ นค าแบรนด เนมมากมาย 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) เมืองที่ไดรับ

ฉายาวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด”  เมืองเล็กๆที่มีผูคนอาศัยอยู
ประมาณ 2,600   คน เปนหมูบานที่ปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไป
ดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจากมลพิษ   ผูคนในหมูบานจะ
เดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาว
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน 
เพลิดเพลินกับบรรยกาศของหมูบาน unseen แหงเนเธอรแลนด 
หมูบานที่ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การ
คมนาคมยังคงใชการสัญจรทางน้ําดั่งเชนในอดีต อิสระใหทานเที่ยวชม
หมูบานแหงน้ี พรอมเก็บภาพความประทับใจ นําทานเดินทางสูเมือง
อัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยก
รรม ของประเทศเนเธอรแลนด  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE AMSTERDAM WEST 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก– หมูบานกังหันลมซานสส

คันส – กรุงเฮก – รอตเตอรดัม  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขา

ตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอัน
งดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือน
อันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไน
เพชรที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชร
เม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกา
ยี่หอดังมากมาย อาทิ เชน 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 จากน้ัน
นําทานเดินเท่ียวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam 
Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่
เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนา
ปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหง
ฝร่ังเศสเรืองอํานาจ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 

 

จากน้ันนําเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)
ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึง
ของชาวดัตช และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใส
ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก 
จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญเปนอันดับ 
3 ของเนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและรอตเตอรดัม ปจจุบัน
กรุงเฮก เปนที่ตั้งของรัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแหง
รัฐ รวมไปถึงเปนเมืองที่ประทับของพระราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย 
จากน้ันนําทานถายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแหงสันติภาพ 
(Peace Palace) เปนที่เก็บรักษากฎหมายระหวางประเทศ (Seat 
of International law )  ที่ ตั้ งกองบัญชาการของศาลยุติ ธรรม
ระหวางประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแหง
กรุ งเฮกและหอสมุ ด อันลํ้ าค า  นํ าท าน เดิ นทางสูรอตเตอรดั ม 
(Rotterdam) เมืองทาหลัก และเมืองที่ ใหญ เปนอันดับสองของ
ประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมนํ้ามาส (Maas River) ในป ค.ศ. 
2007  เมืองน้ี ได รับการสงเสริมการทองเที่ ยวเปน  "เมืองแห ง
สถาปตยกรรม ปจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกใน
ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําใหที่น่ีมีระบบการขนสงที่ดี ไมวาจะเปน
การขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส 



 

 

รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NH BEDBANK-ROTTERDAM 

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

4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมือง
เกนต ไดชื่อวาเปนรองนครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่ง
แปลวาการรวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยูบริเวณที่
แม น้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับแม น้ําไลส Lys River 
แมน้ําสองสายน้ีเปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับ
ศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกับปราสาท
ทานเคานต (Castle of the Counts) ป�อมปราสาทในยุคกลาง ที่
ถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ 
Philip of Alsace เมืองทาในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบ
และสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก ชมหอระฆังประจําเมืองที่สูง
ตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟ�า ที่ดานลางน้ัน เปน 
Cloth Hall ที่ มี ม าตั้ งแต ทศ วรรษ ที่  15  และได รับ เกี ย รติ เป น 
UNESCO World Heritage Site จากน้ันนําเดินทางสูเมือง 
บรูกก (Bruges) ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลที่มี
ชื่อเสียง และไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมี
สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองใน
การสัญจรรอบๆเมืองได ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น 
และมี อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งสวนใหญลวน
เปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค และมีสถานที่
ทองเท่ียวที่สําคัญ  นําชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอ
ระฆังเกาแกที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อวา 



 

 

Madonna & Child ซึ่งเปนประติมากรรมที่อยูภายในโบสถพระแมมา
รี มีลักษณะเปนหินออนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งใน
ปจจุบันไดรับการยกยองวาเปน ยอดศิลปนเอกของโลกชาวอิตาเลียน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย 

 

นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ
เบลเยียม  สถานที่ตั้ งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกัน
แอตแลนติกเหนือ หรือนาโต จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึก
กับ อนุสรณอะโตเม่ียม (Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงาน
แสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะ
ในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 
พันลานเทา จากน้ันนําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปราซ 
(Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป 
ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและ
ถายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรม
เด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถือเปนรูปปم�น
ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เน่ืองจากได
มีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มา
พบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกัน
เมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพ่ือระลึกถึงความกลาหาญ เปน
ตน   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบ
ไวนขาว) 

ที่พัก  นํ าท าน เดิ นทางเข าสู ที่ พั ก  NH BRUSSELS LOUISE หรือ
เทียบเทา 

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

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน



 

 

สนามบิน 
13.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG935 **คณะที่ออกเดินทาง

ระหวาง 3- 11 พ.ย. 62 และ 5-13 ธ.ค. 62 จะออกเดินทางเวลา 
13.10 น.และถึงกรุงเทพเวลา 06.15 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
05.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
โปรแกรม :  เยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเย่ียม 
9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินไทย 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 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 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

23-31 ก.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 31,900 6,900 
22 ส.ค. – 30 ส.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 6,900 
7 ก.ย. – 15 ก.ย. 62  55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 
5 ต.ค. – 13 ต.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 

18 ต.ค. – 26 ต.ค. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 33,900 6,900 
3 พ.ย. – 11 พ.ย. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

5-13 ธ.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
 
 
 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 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 

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

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

 
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.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถาน
ทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ
ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของ

พ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทาํงาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

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

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 



 

 

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

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
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 หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 



 

 

13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่
อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).................................... 

 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา

ดวย** 
 

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

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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



 

 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


