
 

 

รหัสทัวร B2B1903136 
ทัวรยุโรป EUROPE TULIP LOVER เยอรมนี เนเธอรแลนด เบล
เย่ียม 9 วัน 6 คืน (TG) 
เมืองแบมเบิรก มหาวิหารเซนตปเตอร เมืองนูเรมเบิรก วิหารเซนตลอเรนซ เมืองไฮเดลเบิรก 
แมน้ําเน็กคาร ปราสาทไฮเดลเบิรก ชมจัตุรัสโรเมอร ชมความสวยงามของแมนํ้าไรน มหาวิหาร
โคโลญ หมูบานกีธูรน เมืองอัมสเตอรดัม ลองเรือหลังคากระจก หมูบานกังหันลมซานสคันส 
รอตเตอรดัม กรุงบรัสเซลส อนุสรณอะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองดปลาสต เมเนเกนพีส   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

EUROPE TULIP LOVER 
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี�ยม  

9 วัน 6 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 
  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

23.40 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG920 
 ***คณะท่ีออกเดินทางต้ังแต เดือนเมษายน เปนตนไป จะออกเดินทางเวลา 23.45 น.
และไปถึงแฟรงคเฟรตเวลา 06.15 น.*** 

วันท่ี 2 แฟรงกเฟรต  – แบมเบิรก – นูเรมเบิรก  
05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง 

และจะเปลี่ยนเปน 5 ชัว๋โมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี รวมทั้ง
เปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนท่ีสําคัญของประเทศ จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบิรก สวนที่เปนเขตเมือง
เกาของเมืองแบมแบรกไดรับการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมืองมรดกโลก 
เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ท่ีรอดพนจากการที่ถกูบอมบในชวง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิไดสรางหรือ
ซอมแซมใหมใหดู “เหมือนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือช่ือเปนทางการวา 
มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s 
and St. George’s) มีความสาคัญเปนทีต้ั่งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง 
แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางครั้งแรกในป ค.ศ.1004  
โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของเมืองท่ีสรางคลอมทับ
แมน้ําเรกนิตซ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
         บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบ

โบราณท่ีสวยงามเปนเอกลักษณ มปีระวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมื่อสมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮติเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบญัชาการทางการทหารเพื่อ
ตอสูในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบท่ัวท้ัง
เมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลบัมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมาก
ท่ีสุด นําทานถายรูปกบัวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE  หรือเทียบเทา  



 

 

วันท่ี 3 นูเรมเบิรก – วูซบวรก – ไฮเดลเบิรก– แฟรงกเฟรต – จตุัรัสโรเมอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองท่ีต้ังอยูในบรเิวณฟรังโคเนียที่

ต้ังอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอ
สูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตัง้อยูบริเวณฝم�งแมน้ํา
เน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เปน
ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึง่เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความ
สวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี 
แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
บาย นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขา

เหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาท
สรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) 
ท่ีสรางขึ้นโดยคําส่ังของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพ่ือเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี 
อลิซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว และนําทานชมถังไวนท่ีใหญที่สุดในโลกมคีวาม
จุถึง 220,000 ลิตร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแฟรงคเฟรต นําเท่ียวชมจัตุรัส
โรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตรัุสที่เกาแกท่ีสุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตก
เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดินเลนยานถนน ZEIL ท่ีมีหางสรรพสินคา
ท่ีทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อสินคาแฟช่ันนํา  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NH MOREFELDEN หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 แฟรงกเฟรต – ลองเรือแมน้ําไรน – โคโลญ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสูทาเรือเซนตกอร (St. Goar)  นําทานลองเรือชมความ

สวยงามของแมน้ําไรน แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทศันียภาพอัน
สวยงามตลอดสองฟากฝم�งแมน้ํา ผานแหลงปลูกองุนที่ใชผลิตไวนขาวอันมีชื่อเสียงที่สุด
ของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน ปราสาทของโบราณอายุกวา 600 ป 
และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยูสองฟากฝم�งแมน้ํา ผาน
บริเวณผาหินโลเรอไลย (Loreley rock) ซึง่มีตํานานเร่ืองเลาขานอันลึกลับของเสียง
สะทอนท่ีเกิดขึ้นบริเวณน้ัน และข้ึนฝم�งท่ี ทาเรือ บอบพารด (Boppard)  



 

 

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

เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ท้ังยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ นําเที่ยวชมตวั
เมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจนําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมกอสรางมาต้ังแตป 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุดพัก
การกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจงึเสร็จสมบูรณ ทั้งน้ีจึงแลว
เสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก 
นับเปนวิหารท่ีใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค เปน
หอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเพ่ืออุทิศให
นักบุญปเตอรและพระแมมารี  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE KOELN หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 โคโลญ – Outlet – หมูบานกีธูรน – อัมสเตอรดัม  
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) เมืองท่ีไดรับฉายาวา “เวนิ

สแหงเนเธอรแลนด”  เมืองเล็กๆท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600   คน เปนหมูบาน
ท่ีปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจากมลพิษ   ผูคน
ในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 
7.5 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน เพลิดเพลินกับบรรยกาศของ
หมูบาน unseen แหงเนเธอรแลนด หมูบานท่ีปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลําคลอง
ลอมรอบหมูบาน การคมนาคมยังคงใชการสัญจรทางน้ําด่ังเชนในอดีต อิสระใหทาน
เท่ียวชมหมูบานแหงน้ี พรอมเก็บภาพความประทับใจ นําทานเดินทางสูเมือง
อัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศ
เนเธอรแลนด   



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก VAN DER VALK SCHILPHOL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก– เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ – รอตเตอรดัม  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการ ลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง 

สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัย
ศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขา
ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มชีื่อเสียงระดับโลก ซึง่ทานจะไดสัมผัสและเรียนรู
พ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือก
ซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอ
ดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, 
LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไป
ถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO 
ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนํา
ทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) 
ศูนยกลางของเมืองที่มอีนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองท่ีหลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวง
ท่ีจักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)   ใหทานได

ถายรูปเปนท่ีระลึกกบักงัหันลม สัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชมการ
สาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆ
พรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึก ***คณะเดินทางวันที่ 20 มี.ค. 63 เปนตนไป จะ
ปรับโปรแกรมจากหมูบานกังหันลมซานสคันสเปน นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่
สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพ้ืนที่กวา 200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการ
ช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีท่ี ทานจะช่ืนชอบและประทับใจ 
เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่บาน
สะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลลี่ เปนตน***    
***งานเทศกาลดอกไมท่ีเนเธอรแลนด มีตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 
2563*** 
จากน้ันนําทานเดินทางสูรอตเตอรดัม (Rotterdam) เมืองทาหลัก และเมืองท่ีใหญ
เปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามาส (Maas River) ในป 



 

 

ค.ศ. 2007  เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม 
ปจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทํา
ใหที่น่ีมีระบบการขนสงท่ีดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ 
เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NH BEDBANK-ROTTERDAM หรือเทียบเทา 

 
 

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

ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดชื่อวาเปนรองนครปารีส
เพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการรวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะ
ที่ต้ังของเมืองอยูบริเวณท่ีแมน้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบกบัแมน้ําไลส Lys 
River แมน้ําสองสายน้ีเปนเสนเลือดลอเล้ียงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับศตวรรษ
และยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกบัปราสาททานเคานต (Castle of 
the Counts) ป�อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถกูสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1180 เพ่ือแสดงถึง
ความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองทาในตอนเหนือของเบลเย่ียมอัน
แสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก ชมหอระฆังประจําเมืองที่สูง
ตระหงานถงึ 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟ�า ที่ดานลางน้ัน เปน Cloth Hall ที่มี



 

 

มาต้ังแตทศวรรษท่ี 15 และไดรับเกียรติเปน UNESCO World Heritage Siteนํา
ทานเดินทางสู เมืองบรจูจ (Brugge) เมืองตองมนตเสนหเมืองมรดกโลก เมืองเกาแก
ท่ีสวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปตยกรรมสไตลเฟลมิชบรูซท่ีเปนเอกลักษณ ประกอบไป
ดวยคูคลองเปนจํานวนมาก จนไดรับการขนานนามวา "เวนิชแหง ยุโรปเหนือ" เปน
เมืองที่มีความสําคัญทางประวติัศาสตรเปนอยางมาก  นําทาเยี่ยมชมจัตุรัสกลางเมือง 
ท่ีมีความโดเดนขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป�อมปราการประจําเมอืงอายุ 700 ป  
อาคารศาลาวาการเมือง (City Hall) แสนสวยดวยสไตลโกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็ม
ไปดวยบรรยากาศยอนยุคไปสูอดีตกาล เหมือนเมื่อครั้งที่เมืองสัมผัสบรรยากาศท่ี
สวยงามตามอัธยาศัย  นําทานถายรูปกับโบสถพระโลหิตศกัดิ์สิทธิ์ (Basilica of the 
Holy Blood) ซึ่งจะมกีารแหพระธาตุขึ้นทุกปในวันท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสูสรวงสวรรค   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม

(Belgium) สถานที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ 
หรือนาโต จากน้ันนําทานถายรูปกับอนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) เปน
สถาปตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ช่ึงเปนสัญลักษณรูปโครงสรางอะตอมท่ีขยายใหญ
หลายลานเทาและสรางขึ้นเปนหอแสดงนิทรรศการระหวางงาน Expo ป 1958 น ซึ่ง
ตอนน้ีไดกลายเปนแลนดมารกใหมอีกแหงหน่ึงของเบลเยียมท่ีควรมาเยือนอยางมาก  
จากน้ันนําทานเดินทางสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place)  เปน
ลานกวางลอมรอบทั้งส่ีดานดวยตึกโบราณ ตึกสวนใหญลวนมีลวดลายปูนวิจิตรแตม
ทอง เปนอาคารสไตลบารอก ไมวาจะเปนศาลาวาการเมือง พิพิธภัณฑประจําเมือง 
อาคารของสมาคมอาชีพตาง เปนตน  นําทานชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส 
(Manneken Pis) ซึ่งเปนประติมากรรมรปูเด็กชายยืนฉ่ี ซึ่งจะเปนจุดเดนในยานจัตุรัส
กรองดปลาซท่ีซึ่งมีผูคนเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ทําใหสรางความสนใจใหกับ
นักทองเท่ียวจํานวนไมนอยเปนประติมากรรมที่มีมาตั้งแตป 1987 เปนผลงานการ
ออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากน้ันใหทานเดินเลนอิสระชมเมืองหรือเลือกซื้อ
สินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย รวมทั้งเลือกซื้อ ชิม ช็อกโกแลต ซ่ึงประเทศเบลเยียมยัง
เปนที่ยอมรับไปทั่วโลกวามีรสชาติเขมของช็อกโกแลต เปนสวรรคของคนรักช็อกโกแลต  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8 บรัสเซลล  – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 



 

 

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.10 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG935 

***คณะที่ออกเดินทางต้ังแตเดือนเมษายน จะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และถึง
กรุงเทพเวลา 05.35 น.*** 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

7  – 15 ก.พ. 63  49,900 49,900 49,900 49,900 31,900 6,900 
17 – 25 มี.ค. 63 50,900 50,900 50,900 50,900 32,900 6,900 
5 – 13 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 38,900 9,900 
10 – 18 เม.ย. 63 73,900 73,900 73,900 73,900 38,900 9,900 
11 – 19 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 40,900 9,900 
21 – 29 เม.ย. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 9,900 
 1 – 9 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 9,900 
12-20 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธคาธรรมเนียมวีซาประเทศประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซา

ในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 EURO) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)*** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนั  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ�ว ใบหนา้ 90 % 
ของพื�นที�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  
คอนแทคเลนส ์หรอืเครื�องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั�ง 2 ขา้ง, หา้ม
ตกแตง่รูป, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านั�น 
แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
เพื�อความถกูตอ้ง 
 

3. หลกัฐานการทํางาน  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน    
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กําลังศกึษา
อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมร่ับเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 
- กรณีที�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  
4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื�นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK 
GUARANTEE) ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น ระบุชื�อเจา้ของบัญช ีและบุคคลที�เจา้ของบัญชอีอก
คา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั �ง 2 เลม่ 
6. หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด
สมัภาษณ์ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นสําเนา 
-ทะเบยีนบา้น 
-บัตรประชาชน 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี) 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 



 

 

 
8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรที�สถานทตูดว้ย** 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิ
ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

 
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              
  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 
12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 



 

 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�.......................................ถงึวันที�....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที� หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ .............................................. 

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

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

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

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งสิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 

 


