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เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  
วันที่ 2. ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช  - ชอปปم�ง 
วันที่ 3. ปารีส – พระราชวังแวรซาย - ลักเซมเบิรก 
วันที่ 4. ลักเซมเบิรก – ไฮเดลเบิรก – เขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก – แฟรงกเฟรต  
           - จัตุรัสโรเมอร 
วันที่ 5. แฟรงกเฟรต – OUTLET – มหาวิหารโคโลญ – โคโลญ 
วันที่ 6. โคโลญ – ลองเรือหมูบานกีธูรน –  หมูบานกังหันลม – จัตุรัสดัมสแควร 
วันที่ 7. อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม KEUKENHOF  
          (ระหวางวันที่ 21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63) - สนามบิน 
วันที่ 8. ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
17.30 

น. 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินอิมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 
น. 

ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 
คณะเดินทางวันที่ 11 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ 
เวลา 00.50 น. 
 

วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช  - ชอปปم�ง 
00.50 

น. 
ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 

03.20 
. 

ออกเดินทางสูกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 
71 
คณะเดินทางวันที่ 28 มี.ค. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และถึง
ฝร่ังเศส เวลา 09.25 น. 

08.00 
น. 

ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 08 มีนาคม 2563) นําทานเดินทางสูมหานครปารีส 
(Paris) มหานครอันยิ่งใหญแหงหน่ึงของโลก เปนเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 



 

 

(France) ดินเเดนแหงแฟชั่นและน้ําหอม เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากน้ัน
นําทานผานชมลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) 
ลานประหารพระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต อันเปนจุดเร่ิมตนแหงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส  นําทานเดินทางเขาสู ถนนสายโรแมน
ติก ชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและ
เปนตนแบบถนนราชดําเนิน อิสระใหทานเดินเลนชอปปم�งแหลงรวมสินคาแบรนดเนมดัง
มากมาย ซึ่งมีเรียงรายอยูตลอดทาง พรอมชมความยิ่งใหญของประตูชัย (Arc de 
Triumphe) อนุสรณสถานที่สําคัญของปารีส ไดรับการยอมรับใหเปนประตูชัยที่
ยิ่งใหญ เปนอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดออนในการออกแบบ
สถาปตยกรรมสไตลศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเปนผลงานชั้น
ยอดจากศิลปนชั้นเยี่ยม ที่มีเลาเหตุการณการปฏิวัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสผานผลงาน
ศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ จากน้ันนําทานถายภาพเปนสุดประทับใจกับหอไอเฟล 
(Tour Eiffel) หอคอยโครงสรางเหล็กประติมากรรมเหล็กขนาดใหญที่สรางขึ้นเพื่อ
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเปน
สัญลักษณแหงงาน World Fair ป ค.ศ.1889 สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนคร
ปารีส ที่บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟลเปนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศสที่เปนที่
รูจักกันทั่วโลก ทั้งยังเปนหน่ึงในสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกดวย นําทานสู
ศูนยกลางการชอปปم�ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ําแซน

ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสกิของอาคาร
ตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําเปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ โดยเรือจะลอง
ผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 
ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เปน
สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่  16 กับพระนางมารี อัง
ตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย จากน้ันอิสระเลือก
ซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ  เชน 
เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไป
ดวยนัก ชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจาก
ราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา



 

 

มากมาย อาทิเชน ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY  หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวรซาย - ลักเซมเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองแวรซาย นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย 
(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปน
หองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16 ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษก
ของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก นครรัฐที่มี

พื้นที่ ขนาดเล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุ โรป (2,586 ตร.กม.) ชมยานเมืองเกาแหง
ลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโนเตรอะดาม 
ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต  ศาลาวาการเมือง พระราชวังที่
ประทับของแกรนดดยุค ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยูในแนวหุบเขา
ดูสวยงามยิ่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม ALVISSE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ลักเซมเบิรก – ไฮเดลเบิรก – เขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก – แฟรงกเฟรต - จัตุรัส

โรเมอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก 
ตั้งอยูบริเวณฝم�งแมนํ้าเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่
สําคัญของเยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก
ของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละป
ตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษา
นานาชาติ จากน้ันนําเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สราง
ขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ 
โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว 



 

 

(Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปน
ของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถังไวน
ทีใ่หญที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บาย นําทานเดินทางสูนครแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย
ที่สําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญ
ของประเทศ  นําทานเดินเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแก
ที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา
การเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดินเลน
ยานถนน ZEIL ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาแฟชั่นชั้นนํา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไสกรอกเยอรมัน) 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN FRANKFURT หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 แฟรงกเฟรต – OUTLET – มหาวิหารโคโลญ – โคโลญ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet Roermond ใหเวลาทาน

ไดอิสระเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมาย 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 นําทานเดินทางสูเมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมือง

ใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม 
ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ 
เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําทานถายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne 
Cathedral) โดยเริ่มกอสรางมาตั้งแตป  1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการ
กอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และ สรางเสร็จในป 
1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่
ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 
157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระ
แมมาร ี

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE SEVERINHOF หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 โคโลญ – ลองเรือหมูบานกีธูรน –  หมูบานกังหันลม – จัตุรัสดัมสแควร  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูหมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) หมูบานเล็กๆ ของชาวดัตช
ในเมืองกีธูรน ประเทศเนเธอรแลนด  นําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน ที่ไดรับฉายาวา 
“เวนิสแหงเนเธอรแลนด” น่ันก็เพราะวาหมูบานแหงน้ี “ไมมีถนน” มีเพียงแตคลองที่
ใชสัญจรไปมารอบหมูบาน การเดินทางหลักๆ โดยเรือ และทางเทาเล็กๆ ลัดเลาะรอบ
คูคลองที่ใหคนเดิน หรือจักรยานผานไดเทาน้ัน โดยระยะทางรอบหมูบานราวๆ 7.5 
กิโลเมตร และตลอดระยะทางจะมีสะพานเล็กๆ เชื่อมตอระหวางสองฝم�งคลองถึง 180 
สะพานดวยกัน  
(กรณีลองเรือไมได ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทานละ 5 ยูโร) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) อิสระใหทานได

ถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชมการ
สาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆ
พรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอรดัม 
(Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเท่ียวจากทั่วโลก นําทาน
ผานชมเมืองที่มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ มากมาย ใหเวลาทานอิสระ
เดินเลนหรือชอปปم�งบริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มี
อนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที ่2 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 7 อัมสเตอรดัม  – ลองเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม  KEUKENHOF 

(ระหวางวันที่ 21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63) - สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง 
สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชม
สถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดู
และการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงาม
ในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ 
เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 



 

 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึ งนาฬิกาแฟชั่นอย าง 
GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, 
MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองลิเซ (Lisse) เขาชมเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) มีพื้นที่กวา 200 ไร ใหเวลาทานอิสระเดินเลนตามอัธยาศัยกับการชื่น
ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสี  ที่ท านชื่นชอบและประทับใจ 
เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่บาน
สะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลล่ี เปนตน   
** งานเทศกาลดอกไมที่เนเธอรแลนด มีตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 
2563 ** 
 

 
17.30 

น. 
นําทานเดินทางสูสนามบินสคิปโพล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และอิสระเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 
น. 

ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 150 
คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.50 น. และถึง
ดูไบ เวลา 06.30 น. 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 8  ดูไบ – กรุงเทพฯ  
07.45 

น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 

น. 
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสเที่ยวบินที่ EK 372 
คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. 

18.40 
น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

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

ราคาแนะนําเพียง  
TULIP MANIA FESTIVAL 2020 

ฝรั่งเศส ลักเซมเบิรก เยอรมนี เนเธอรแลนด 8 วัน 5 คืน     
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

22 – 29 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 7,900.- 
28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 29,100.- 7,900.- 

11 – 18 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 33,100.- 8,900.- 
26 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,100.- 8,900.- 

04 – 11 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 8,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรยีมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. ตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอ  จะตองไม เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 



 

 

        ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล  
       เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
       เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
       เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
       **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
       [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก. และสัมภาระ
มากกวา 2 ชิ้น คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก โรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 
เปนจํานวนเงิน โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ  20  กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจใน
การใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน
เทาน้ัน 

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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 



 

 

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

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 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 
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที 
เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

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

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
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” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- 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
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

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 (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(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 หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

 



 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 
 


