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WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนี ลักเซมเบริก์ เบลเยีย่ม 

7 DAYS 5 NIGHTS 
เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – อมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 2. อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– Outlet – โคโลญ    

วนัท่ี 3. โคโลญ – ล่องเรือแม่น า้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์    

วนัท่ี 4. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ลกัเซมเบิรก์  

วนัท่ี 5. ลกัเซมเบิรก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมี่ยม – จตัรุสักรองดป์ลาซ   

วนัท่ี 6. บรสัเซลส ์– เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF - อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือหลงัคากระจก – สนามบิน   

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อัมสเตอรด์ัม 
09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินอี.วี.เอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบ

เจา้หนา้ที่ คอยอ านวยความสะดวก 
12.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัสเตอรด์มั โดยสายการบนิอี.วี.เอ เทีย่วบนิที ่BR 075 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 11 เมษายน เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 12.30 น. และถึงกรุงอมัสเตอรด์มั เวลา 19.35 น. ** 
19.35 น. ถึงสนามบินสคิปโพล กรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 08 มีนาคม 2563) และน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  
ทีพ่กั  เข้าสูท่ีพ่ัก โรงแรม VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 2 อัมสเตอรด์ัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์– Outlet – โคโลญ    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) สญัลกัษณท์ี่ส  าคญัอย่างหน่ึงของชาวดตัช ์น าท่าน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหนัลม จากนัน้ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี่ใชใ้ส่ในชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพ
ต่างๆพรอ้มเชิญเลือกซือ้สินคา้ของที่ระลกึ และน าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond   

 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 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 จากนัน้น าท่าน
เดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี 
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ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ น าเที่ยวชมตวั
เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่ม
ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตทุ าใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสรจ็สมบูรณ ์
ทัง้นีจ้ึงแลว้เสรจ็ในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูที่สดุ
ในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 
จดุประสงคเ์พื่ออทุิศใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแม่มารี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ทีพ่กั เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE SEVERINSHOF CITY หรือเทยีบเท่า  

 

วันที่ 3 โคโลญ – ล่องเรือแม่น ้าไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ท่าเรือบ๊อบพารด์ (Boppard) น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น า้ไรน์ แม่น า้สายส าคญั
ที่สดุสายหนึ่งของยุโรป ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น า้ ผ่านแหล่งปลกูองุ่นที่ใชผ้ลิตไวนข์าวอนัมีชื่อเสียง
ที่สดุของเยอรมนั เพลิดเพลินกบัทิวทศันข์องไรอ่งุ่น ปราสาทของโบราณอายกุว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรือนของอดีตเหล่าขนุ
นางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น า้ ผ่านบริเวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึ่งมีต  านานเรื่องเล่าขานอนัลกึลบั
ของเสียงสะทอ้นท่ีเกิดขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที่ ท่าเรือเซนตก์อร ์(St. Goar)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ไส้กรอกเยอรมัน) 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโคช้สู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคญัของเยอรมนีน าชมจัตุรัส

โรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัุรสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่า
การเมือง ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสั ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของ
หวัล าโพงในประเทศไทย โดยครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีหา้งสรรพสินคา้
ที่ทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แฟชั่นหลากหลาย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE HOTEL & RESIDENZ FRANK หรือเทยีบเท่า  
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วันที่ 4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลักเซมเบริก์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น า้เนก็คาร ์
(Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส  าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร ์ก ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนกัท่องเที่ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมือง
แห่งนี ้ แล้วน าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนั้นน าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก 
(Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวั
ปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายกุวา่ 900 ปี ชมประตคูืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟ
เดอริก ท่ีสรา้งเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้งเสร็จภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถังไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุใน
โลกมีความจถุึง 200,000 ลิตร  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิรก์ นครรฐัที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่สดุแห่งหนึ่งของ

ยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะ
ดาม ประติมากรรมส ารดิของแกรนดด์ชัเชส ชารล็์อตต ์ ศาลาว่าการเมือง  พระราชวงัที่ประทบัของแกรนดด์ยคุ  อาคารรฐัสภา 
โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมวิวทิวทศันข์องเมืองที่บา้นเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม  ALVISSE PARC HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วันที่ 5 ลักเซมเบริก์ – บรัสเซลส ์– อะตอมเม่ียม – จัตุรัสกรองดป์ลาซ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถบสัสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตัง้ส านกังานใหญ่องคก์าร
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนั้นน าท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเม่ียม 

(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปีค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะ
ใสเหมือนครสิตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของจรงิถึง 165 พนัลา้นเท่า  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นน าท่านเขา้สู่จตัุรสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งใน

ยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจตัรุสั น าชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็น
ประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ถือเป็นรูปป้ันผูส้รา้งประวตัิศาสตรแ์ละต านานพืน้เมือง
ของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากไดม้ีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิด
ก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลึกถึงความกลา้หาญ เป็น
ตน้ เชิญท่านอิสระตามอธัยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซือ้ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผา้ลูกไมล้ายสวยงาม และ 
ช็อคโกแลต เป็นตน้    
 
 
 



 

 

  5   Windmill and The Heidelberg Castle เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนี ลกัเซมเบิรก์ เบลเยี่ยม  7 วนั 5 คืน BY BR                         [GQ3AMS-

BR004] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 

 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวนข์าว)  

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 6 
บรัสเซลส ์– อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม้ 
KEUKENHOF (ส าหรับคณะเดินทางวันที่ 26 มี.ค.–01 เม.ย. และ11–17 
เม.ย. 63) – สนามบนิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ และพาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 
 ชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้วเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์น า
ท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ืน้ฐานในกา รดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม
สินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกายี่หอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, 
TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่ นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ ใหท้่านเดินเที่ยวชมที่บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์
(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองที่มีอนุสรณส์งครามเพื่อร  าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
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บ่าย อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองที่มีอนุสรณ์
สงครามเพื่อร  าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส ์โบนาปารต์ เคยใช้เป็น
พระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ ** ส าหรับคณะเดินทางวันที ่26 มี.ค. – 1 เม.ย. และ 
11 – 17 เม.ย. 63  น าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 
พฤษภาคม 2563 บนพืน้ที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์
หลากสีที่ ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทวิลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานา
พันธุท์ีบ่านสะพร่ังอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น ***    

 
18.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินสนามบินสคิปโพล เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้

ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอี.วี.เอ แอร ์เทีย่วบินที ่BR 076 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 21.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.40 น. ** 
  

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
14.30 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ  
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ราคาแนะน าเพยีง  

Windmill and The Heidelberg Castle 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนี ลักเซมเบริก์ เบลเยีย่ม 

7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที ่6 – 12 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,590.- 6,900.- 
วันที ่26 มี.ค. – 1 เม.ย. 63 

(เทศกาลดอกไม)้ 
49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,690.- 6,900.- 

วันที ่11 – 17 เม.ย. 63 
(เทศกาลดอกไม)้ 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 35,640.- 7,900.- 

วันที ่21 – 28 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,590.- 7,900.- 
วันที ่28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,590.- 7,900.- 
วันที ่30 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,090.- 7,900.- 

วันที ่04 – 10 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,590.- 7,900.- 

วันที ่11 - 17 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,590.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 
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6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนี (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่นจ านวนเงิน โดยประมาณ 3,500 

บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (14 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 EURO) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
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เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเ ล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ เพือ่

ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(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 (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เน่ืองดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
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-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ 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. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
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5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      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 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 


