
 

 

 

 
 

 
       

วนั                          โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง 

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ-อมัสเตอรด์ัม ✈ ✈ ✈ 
CROWNE PLAZA 
AIRPORT 

2. อมัสเตอรด์ัม-เทศกาลดอกไม-้OUTLET-โคโลญ    O X O 
MERCURE COLOGNE 
WEST  

3. โคโลญ-ลอ่งเรอืแมน่ ้าไรน์-แฟรงกเ์ฟิรต์   O O O 
NOVOTEL FRANKFURT 
CITY 

4. แฟรงกเ์ฟิรต์-ไฮเดลเบริก์-ลกัเซมเบริก์ O O O NOVOTEL KIRCHBERG 

5. ลักเซมเบริก์-บรัสเซลส-์อะตอมเมีย่ม-จัตรัุสกรองดป์ลาซ O O O RAMADA WOLUWE 

6. 
บรัสเซลส-์หมูบ่า้นกงัหันลมซานสคันส-์อมัสเตอรด์ัม-                                    
ลอ่งเรอืหลังคากระจก – สนามบนิ   

O O ✈  

7. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั   

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิอ.ีว.ีเอ. 

แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก 

12.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์ัม โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR 075  

19.35 น. ถงึสนามบนิสคปิโพล กรุงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัที ่31 มนีาคม 2562) 

ทีพ่กั      เดนิทางขา้สูท่ีพั่ก CROWNE PLAZA AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: อมัสเตอรด์มั – เทศกาลดอกไมส้วนเคอเคนฮอฟ – OUTLET – เมอืงโคโลญ เยอรมน ี

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ 

(KEUKENHOF) มีพื้นที่กว่า  200 ไร่  เช ิญอิสระตาม

อัธยาศัยกับการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านา

พันธุห์ลากส ีทีท่่านจะชืน่ชอบและประทับใจ เพลดิเพลนิ

กับหมู่มวลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีันและไมด้อก

นานาพันธุท์ีบ่านสะพร่ังอยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ 

ไฮยาซนิธ ์จเิรเนียม ลลิลี ่เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

สู ่DESIGNER OUTLET ROERMOND 

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ใหเ้วลาท่านไดอ้ ิสระเลือกซื้อสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  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 จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมือง

โคโลญ เมอืงส าคัญรมิแมน่ ้าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 4 ของประเทศเยอรมน ีศนูยก์ลางทางการคา้ 

งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ น าเทีย่วชมตัว

เมอืงโคโลญ เมอืงเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น าทา่นถา่ยรูปคูก่บัมหาวหิารโคโลญ (COLOGNE 

CATHEDRAL) ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มเีหตุท าใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผล

ใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นี้จงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศา

สนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์

เพือ่อทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั MERCURE COLOGNE WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– นครแฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์- ยา่นถนน ZEIL 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ ทา่เรอืบ๊อบพารด์ (BOPPARD) น าทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงาม

ของแมน่ า้ไรน ์แม่น ้าสายส าคัญทีสุ่ดสายหนึง่ของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ัง

แมน่ ้า ผา่นแหลง่ปลกูองุน่ทีใ่ชผ้ลติไวนข์าวอนัมชีือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมนั เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องไร่

องุ่น ปราสาทของโบราณอายกุว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหล่าขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงราย



 

อยูส่องฟากฝ่ังแมน่ ้า ผ่านบรเิวณ ผาหนิโลเรอไลย ์(LORELEY ROCK) ซึง่มตี านานเรือ่งเล่าขานอนั

ลกึลับของเสยีงสะทอ้นทีเ่กดิขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอืเซนตก์อร ์(ST. GOAR) 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (FRANKFURT) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ี่

ส าคญัของเยอรมนนี าชม จตัรุสัโรเมอร ์(ROMERBERG) ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้ง

ก็คอื THE ROMER หรอื FRANKFURT CITY HALL หรอืศาลาวา่การเมอืง ตัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียง

เหนอืของจัตรัุส ผา่นชมสถานรีถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสถานรีถไฟตน้แบบของหวัล าโพง

ในประเทศไทย โดยครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที ่5 เชญิเดนิเลน่ ยา่นถนน ZEIL ทีม่ี

หา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมยัและรา้นคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่หลากหลาย 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL FRANKFURT CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์  - กรงุลกัเซมเบริก์ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) เป็นเมอืงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ 

ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์อดีตเมืองศูนย์กลางการศกึษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของ

มหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมอืงนีท้ าให ้

มนัีกทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแหง่นี ้แลว้น าทา่นผา่นชมยา่นการคา้และแหลง่รวม

ของนักศึกษานานาชาติ จากนั้นน า เขา้ชมปราสาทไฮเด

ลเบริก์ (HEIDELBERG CASTLE) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเชงิเขา

เหนอืแมน่ ้าเน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงได ้

โดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายกุวา่ 

900 ปี ชมประตคูนืเดยีว ทีส่รา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟ

เดอรกิ ทีส่รา้งเพือ่เป็นของขวัญวันเกดิแด ่พระมเหส ีอลซิาเบธ 

ซึง่สรา้งเสร็จภายในคนืเดียว จากนัน้ชมถงัไวนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในโลกมคีวามจถุงึ 220,000 ลติร 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) ประเทศ ลกัเซมเบริก์ นครรัฐทีม่พีืน้ที่

ขนาดเล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมยา่นเมอืงเกา่แห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแห่งแก

รนดด์ยคุ ผา่นชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมส ารดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล็์อตต ์ 

ศาลาว่าการเมอืง  พระราชวังที่ประทับของแกรนดด์ยุค  อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคลิ และป้อม

ปราการสมยัโรมนั ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิง่ 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL KIRCHBERG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: กรงุบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม – อะตอมเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาซ - แมเนเกนพสี 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถบสัสู ่กรุงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม สถาน

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนัน้น าท่านแวะชมและ

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณ์อะตอมเมีย่ม ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซ์



 

โป” เมื่อปีค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่า

โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเขา้สู่จัตุรัสกลางเมอืง จตัุรสักรองดป์ราซ 

(GRAND PLACE) ที่มีชือ่เสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุด

แห่งหนึง่ในยโุรป ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทีส่วยงาม

โดยรอบจัตุ รัส น าชมและ  ถ่ายรูปกบัแมเนเกนพีส 

(MANNEKEN PIS) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ

ก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปั้นผูส้รา้ง

ประวัติศาสตร์และต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม 

เนื่องจากไดม้กีารเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิ

ก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดับชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารปูแกะสลักนี ้เพือ่ระลกึถงึ

ความกลา้หาญ เป็นตน้ เชญิทา่นอสิระตามอธัยาศัยกบัการเดนิเลน่และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เชน่ กระเป๋า 

KIPLING ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม และ ชอ็คโกแลต เป็นตน้     

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก RAMADA WOLUWE หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่6: บรสัเซลส ์ – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ – อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – 

สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร – จตัรุสัดมัสแควร ์- สนามบนิสคปิโพล 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(ZAANSE SCHANS) สัญลักษณ์ที่ส าคัญ

อยา่งหนึง่ของชาวดัตช ์น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกังหันลม จากนัน้ชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้

ไมข้องชาวดัตชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ จากนัน้

เดนิทาเขา้สู ่กรงุอมัสเตอรด์มั ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณชิยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ชมเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยการ ลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่

รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรอืนอันสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ น าทา่นเขา้ชม สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีง

ระดับโลก ซึง่ทา่นจะไดส้มัผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนั

นัน้ยงัไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อยา่งนาฬกิา

ยี่หอ้ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, 

CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS,TOMMY HILFIGER ฯลฯ อสิระให ้

ทา่นเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณ จตัรุสัดมัสแควร ์(DAM SQUARE) ศนูยก์ลางของเมอืง

ทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที่

หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรด ินโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ 

 น าเดนิทางสูส่นามบนิสคปิโพลเพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษแีละมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ใน

รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ EVA AIR BR 076  

วนัที ่7: กรงุเทพฯ 

14.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 



 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน 

 และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
TULIP FESTIVAL 2019 เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม 

7 วนั 5 คนื  โดยสายการบนิ EVA AIR 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  14-20, 16-22, 23-29 ม.ีค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวน

เงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 



 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์ เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้

ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ CONFIRM เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
                                

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (13 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร) 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชภีายใน 1วันหลังจากการจอง ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่

สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่น

สามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 



 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

  

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(SINGLE) ,หอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) หอ้งพกัต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE AIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

REFUND จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่LONG LEG โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 



 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือ

ส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง

กลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย)  ***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนด

นีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5X2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ที่

รปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………............. 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………….. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ………………………………………………………………………………………………… 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว…์…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ…………………………………………………………………………………………. 

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................................................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน.................................................................................................................. 



 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 


