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HILIGHT 

 นําท่านบินตรงสู่อมัเตอรด์มั ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน อี.วี.เอ 

แอร ์ดว้ยโปรแกรมเทีย่วสบายๆไม่เหนื่อย

เพราะใหท้า่นไดพั้กคา้งคนืกอ่นเทีย่ว  

 นําท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของ  มหา

วหิารโคโลญ (Cologne Cathedral)  

  ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงาม

สองฝากฝ่ังแมน้ํ่าไรน์  

  แวะทักทายนอ้งเล็กของประเทศในกลุ่ม 

เบเนลักซท์ีล่ักเซมเบริก์ (Luxembourg)  

 เยือนจตัุ ร สักรองด์ปราซ ( Grand 

Place) จัตุรัสทีก่ล่าวขานว่าสวยทีส่ดุใน

ยโุรป  

 

 

Windmill and The 

Heidelberg Castle 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ี

ลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม  

7 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอแอร[์BR] 

เดนิทาง: พฤษภาคม – มถินุายน 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 49,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 23 - 29 พ.ค. 62  49,900 

วนัที ่ 6 - 12 , 8-14 , 15-21 ม.ิย. 62  49,900 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั   

   CROWNE PLAZA 

AIRPORT   
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– 
Outlet – โคโลญ O X O 

 
MERCURE KOLN 

WEST  

หรอืเทยีบเทา่  

3 โคโลญ – ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์ O O O 
 

LEONARDO ROYAL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ O O  O 
DOUBLETREE BY 

HILTON   
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – 
จตัรุสักรองดป์ลาซ O O O 

RAMADA 

BRUSSELS 
WOLUWE 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ล่องเรอืหลงัคา
กระจก – สนามบนิ O O  

 
  

7.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั   

09.30  น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวก 

12.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงอัมสเตอรด์มั โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR 075  

***คณะเดนิทางตัง้แตว่ันที ่23 พ.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.30 น. และถงึ

กรุงอัมสเตอรด์มั เวลา 19.35 น.*** 

19.35 น. ถงึสนามบนิสคปิโพล กรุงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 

ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) 

ทีพ่กั 
    เดนิทางขา้สูท่ีพ่ัก CROWNE PLAZA AIRPORT  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– Outlet – โคโลญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) สญัลักษณ์

ทีส่ําคัญอย่างหนึง่ของชาวดัตช ์นําท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกังหันลม จากนัน้ชมการ

สาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้ม

เช ิญเลือกซื้อส ินคา้ของที่ระล ึก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Designer Outlet 

Roermond 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย 

 

ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระเลือกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ 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 จากนัน้นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มืองโคโลญ (Cologne) เมือง

สาํคญัรมิแม่น้ําไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการ

คา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน้ําหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ 

นําเทีย่วชมตวัเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมัยโรมันเรอืงอํานาจ นําทา่นถา่ยรูปคูก่บัมหาวหิาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เร ิม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุทําใหต้อ้ง

หยุดพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นี้

จงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ 

นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็น
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หอคอยแฝดสูงถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทศิให ้

นักบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มารี 

คํา่  รับประรับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE KOLN WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ํา้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ท่าเรือบ๊อบพาร์ด (Boppard) นําท่านล่องเรือชมความ

สวยงามของแม่น้ําไรน์ แม่น้ําสายสําคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอัน

สวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น้ํา ผ่านแหลง่ปลูกองุ่นทีใ่ชผ้ลติไวน์ขาวอันมีชือ่เสยีงทีส่ดุ

ของเยอรมัน เพลดิเพลนิกบัทวิทศันข์องไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และ

อาคารบา้นเรอืนของอดตีเหลา่ขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น้ํา ผ่านบรเิวณ

ผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มีตํานานเรื่องเล่าขานอันลกึลับของเสยีงสะทอ้นที่

เกดิข ึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย 

 

 

 

 

 

นําเดนิทางโดยรถโคช้สูน่ครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและ

พาณิชยท์ี่สําคัญของเยอรมนีนําชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่ก่าแก่

ทีสุ่ดในเมือง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่า

การเมือง ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิร์ต 

ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพงในประเทศไทย โดยครัง้เมื่อคราวเสด็จ

ประพาสยุโรปของรัชกาลที ่5 เชญิเดนิเล่นย่านถนน ZEIL ทีม่ีหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัย

และรา้นคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่หลากหลาย 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก LEONARDO ROYAL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมืองไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองทีส่ดุแสนโร

แมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น้ําเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนยก์ลางการศกึษาที่

สาํคญัของเยอรมัน เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก

ของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี้ทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้ง

มาเยอืนเมอืงแห่งนี้ แลว้นําทา่นผ่านชมย่านการคา้และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิ

จากนัน้นําเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริ์ก (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งข ึน้อยู่บนเชงิเขา

เหนือแม่น้ําเน็กคาร ์ซ ึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาท

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ที่
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สรา้งขึน้โดยคําสัง่ของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพือ่เป็นของขวัญวันเกดิแด ่พระมเหส ีอลิ

ซาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจุถงึ 

220,000 ลติร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย 

 

นําเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบริก์ นคร

รัฐทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่ง

ลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม 

ประตมิากรรมสาํรดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล์็อตต ์ศาลาว่าการเมือง พระราชวังทีป่ระทับ

ของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมววิ

ทวิทศันข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยู่ในแนวหุบเขาดสูวยงามยิง่ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DOUBLETREE BY HILTON  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางโดยรถบัสสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานทีต่ัง้สาํนักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือนา

โต ้จากนัน้นําทา่นแวะชมและถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณ์อะตอมเมีย่ม (Atomium) ซึง่

เป็นสญัลกัษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปีค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดย

จําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 

พันลา้นเทา่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเขา้สูจ่ัตรุัสกลางเมืองจตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) ทีม่ีชือ่เสยีง

กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงาม

โดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกบัแมเนเกนพสี (Manneken pis) ซึง่เป็น

ประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถอืเป็นรูปปั้นผูส้รา้ง

ประวัตศิาสตร์และตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากไดม้ีการเล่าขานกันมา

หลากหลายตํานาน เชน่ มีเด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึ

ปัสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารูปแกะสลกันี้ เพื่อระลกึถงึ

ความกลา้หาญ เป็นตน้ เชญิท่านอสิระตามอัธยาศัยกับการเดนิเล่นและเลอืกซือ้ของที่

ระลกึ เชน่ กระเป๋า KIPLING ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม และ ชอ็คโกแลต เป็นตน้ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้เดนิทางเขา้สูก่รุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ 

พาณชิยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

ชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามลําคลอง สมัผัส

ชวีติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่

17 และทศันียภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ นําทา่นเขา้ชมสถาบันสอน

การเจยีระไนเพชร ทีม่ีชือ่เสยีงระดับโลก ซึง่ท่านจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดู

และการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงาม

ในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื่น อย่าง นาฬกิายี่หอ้ดังมากมาย อาท ิ

เชน่ ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่ อย่าง GUCCI,DIESEL, 

DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 

HILFIGER ฯลฯ อสิระใหท้่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจัตุรัสดัมสแควร ์

(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองทีม่ีอนุสรณ์สงครามเพื่อรําลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติใน

สงครามโลกครั ้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรด ินโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอํานาจ 

18.00 น. นําเดนิทางสู่สนามบินสนามบินสคปิโพล เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิอ.ีว.ีเอ แอร ์BR 076  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่23 พ.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.40 น.*** 

วนัที ่7 กรงุเทพ 

14.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม : Windmill and The Heidelberg Castle 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม  

7 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

23 - 29 พ.ค. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900. 8,900 

6 - 12 ม.ิย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900. 8,900 

8-14 ม.ิย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900. 8,900 

15-21 ม.ิย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 29,900. 8,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  
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            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเยอรมัน (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 2,300 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (13 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยูโร) 

 

 
 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   
   
   

  

 QEAMS-BR004 หนา้ 9 จาก 16 

 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีร่ปู

ถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, 

รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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แนะนําใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย
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นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
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พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
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  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

13. ชือ่บรษัิททีทํ่างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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