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HILIGHT 

 บนิตรงสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) 

เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สนห่ ์ 

  เยือนจตัุรสักรองด์ปราซ (Grand 

Place) ใจกลางกรุงบร ัสเซลส ์

(Brussels)  

  ชมกรุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) 

นครรฐัทีม่ ีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่ง

หนึง่ของยโุรป  

 ล่ อ ง เ รื อ เ ที่ ย ว อ ั ม ส เ ต อ ร์ ด ั ม 

(Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ  

 เขา้ชมปราสาท อนัโดดเด่นเป็นสง่า

ทีไ่ฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle)  

 เมนูท้องถิ่นที่ต ้องลอง . . .  ขาหมู

เยอรมนั , หอยแมงภูเ่บลเยีย่ม *** 

 

 

Fantastic Benelux 

เบลเยีย่ม ลกัเซมเบริก์ 

เยอรมน ีเนเธอแลนด ์ 

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: สงิหาคม – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 49,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  21-28 ส.ค. 62 49,900 

วนัที ่  6-13 ,20-27 ก.ย.62  , 27ก.ย.- 4 ต.ค. 62 51,900 

วนัที ่  2-9 , 11-18 , 16-23 ต.ค. 62 51,900 

วนัที ่  8 -15 , 23-30 พ.ย. 62 49,900 

วนัที ่  4 -11  ธ.ค. 62 49,900 

วนัที ่   23-30 ธ.ค. 62 54,900 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2  
กรุงเทพฯ – บรสัเซลส ์– บรูกก ์– เกนท ์– 
บรสัเซลล ์-อะตอมเมีย่ม – ลกัเซมเบริก์ 

 O O 

 
CHATAEU D’ 

UPSPLET  

หรอืเทยีบเทา่  

3 
ลกัเซมเบิร ์ก – ไฮเดลเบิร ์ก – เข ้าชม
ปราสาทไฮเดลเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ O O O 

NH 
MORFELDEN   
หรอืเทยีบเทา่ 

4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– โคโลญ O O  X 

 
MERCURE  

KOELN WEST  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โคโลญ – ช๊อปป้ิงRoermond Outlet – 

หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– อมัสเตอรด์มั O X O 

 
VAN DER VALK 

A4 SCHIPHOL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
อมัสเตอร์ดมั – ล่องเร ือหลงัคากระจก – 
บรสัเซลล ์– จตัุรสักรองดป์ลาสต ์ O O O 

 

 GRESHAM 
BELSON 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
บรสัเซลล ์– สนามบนิ 
 O   

 

8.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบนิไทย 

ประต ู2 แถว D โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 
กรุงเทพฯ – บรสัเซลส ์– บรูกก ์– เกนท ์– บรสัเซลล ์-อะตอมเมีย่ม – 

ลกัเซมเบริก์ 

00.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงบรัสเซลส ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 934 

 ** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทาง 23 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 00.30 น.และไป

ถงึบรสัเซลลเ์วลา 07.05 น.*** 

07.40 น.  

 

 

ถงึสนามบนิบรัสเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเยีย่ม (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนั้นน าเดินทางสู ่                           

เมอืงบรกูก ์(Brugge) ซึง่เป็นเมอืงรมิชายฝ่ังทะเลที่มีชือ่เสยีงของประเทศเบลเยียม

และไดร้ับเลอืกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โดยมี สมญานามว่า เวนิสแห่ง

ยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมอืงทีม่กีารใชล้ าคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ้ ลักษณะของ

เมอืงน้ีลอ้มรอบดว้ยคเูมอืงสองชัน้ และม ีอาคาร โบสถ ์บา้นเรอืน ถนนที่สะอาดสวยงาม 

ซึง่ส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์และมีสถานที่

ท่องเทีย่วทีส่ าคญั น าชมจตัุรสัใจกลางเมอืง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ที่มี

ประวัตอิันยาวนานและมีประตมิากรรมที่งดงาม ที่ชือ่ว่า Madonna & Child ซึง่เป็น

ประตมิากรรมทีอ่ยู่ภายในโบสถพ์ระแม่มารี มีลักษณะเป็นหนิอ่อนที่มีการแกะสลัก โดย 

ไมเคลิแอน เจโล  ซึง่ในปัจจุบันไดร้ับการยกย่องวา่เป็น ยอดศลิปินเอกของโลกชาวอติา

เลยีน   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองเกนท ์(Ghent) เมืองหลวงของจังหวัดในฟลานเดอร์ส

ตะวนัออก ในบรเิวณเฟล็มมชิในประเทศเบลเยยีม ตวัเมอืงสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนั

เก่าแก่คลาสสิก อีกทั ้งยัง เป็นเมืองที่ไม่ตอ้งมีการใชร้ถยนต์ จึงเหมาะส าหรับ

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ที่จะมีโอกาสไดเ้ที่ยวชมและสัมผัสเมืองอย่างใกลช้ดิ ได ้

บรรยากาศประเทศยุโรปจากตกึและอาคาร โบสถ์วหิาร น าท่านชมมหาวหิารเมอืง

เกนท ์(St.Bavo’s cathedral) มหาวหิารที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์ที่ 5 เป็น

โบสถส์ไตลก์อธคิทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ภายในมหาวหิารประดับประดาดว้ยกระจกสี

และแท่นบูชารวมไปถงึงานจติรกรรมและประตมิากรรมที่มีค่าหลายชิน้ รวมถงึแท่นบูชา
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เกนท ์ ผลงานชิน้เอกของพี่นอ้งตระกูลฟาน เอค 1 ในผลงานที่ฮติเลอร์ตอ้งการมาก

ทีส่ดุ ชมหอระฆังประจ าเมอืงทีสู่งตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ที่

ดา้นลา่งนัน้ เป็น Cloth Hall ทีม่มีาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และไดร้ับเกียรตเิป็น UNESCO 

World Heritage Site ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับกรุงบรัสเซลล์จากนัน้น า

ท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะ

ในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า 

น าท่านเดนิทางสูก่รงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบริก์ นครรัฐที่มี

พืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป (2,586 ตร.กม.)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก CHATAEU D’ UPSPLET หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 ลกัเซมเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ชมย่านเมอืงเกา่แห่งลกัเซมเบริก์ เมอืงแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์

โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต ์ศาลาว่าการเมือง 

พระราชวงัทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการ

สมัยโรมัน ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิง่ 

น าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุด

แสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น ้าเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนย์กลาง

การศึกษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั ้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็น

มหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงน้ีท าใหม้นัีกท่องเทีย่วนับ

ลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งน้ี แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวม

ของนักศกึษานานาชาต ิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บา่ย 

 

 

 

จากนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชงิ

เขาเหนือแม่น ้าเน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทิวทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัว

ปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s 

Gate) ทีส่รา้งขึน้โดยค าสัง่ของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพือ่เป็นของขวญัวนัเกดิแด ่พระ

มเหสี อลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคนืเดียว จากนั้นชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมี

ความจุถงึ 220,000 ลติร  น าเดนิทางสูน่ครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและพาณิชย์ที่ส าคัญของเยอรมนีน าชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่

เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall 

หรอืศาลาวา่การเมอืง ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานีรถไฟ

แฟรงกเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงในประเทศไทย โดยครัง้
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เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที ่5  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH MORFELDEN  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– โคโลญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูท่า่เรอืบอ๊บพารด์ (Boppard) น าท่านลอ่งเรือชมความสวยงามของ

แม่น ้าไรน ์แม่น ้าสายส าคญัทีส่ดุสายหนึง่ของยุโรป ชมทัศนียภาพอนัสวยงามตลอดสอง

ฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใชผ้ลติไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน 

เพลดิเพลนิกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคาร

บา้นเรือนของอดตีเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่านบรเิวณผา

หนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มีต านานเรื่องเล่าขานอันลกึลับของเสยีงสะทอ้นที่

เกดิขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

บา่ย น าเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมืองส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่

อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยัง

เป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ น าเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมือง

เกา่สมัยโรมันเรอืงอ านาจ ถา่ยรปูกบัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดย

เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใช ้

เวลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญ

เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก

ในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 

เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อทุศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE KOELN WEST หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 โคโลญ – ช๊อปป้ิงRoermond Outlet – หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– 

อมัสเตอรด์มั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้

แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, 

DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO 
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ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าเดนิทางสู่หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)   ใหท้่านได ้

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช ์และชมการ

สาธิตวธิีการผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี่ใชใ้ส่ในชีวติประจ าวันในงานอาชีพต่างๆ

พรอ้มเชิญเลือกซื้อสินคา้ของที่ระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงอมัสเตอดมั 

(Amsterdam) เมอืงแห่งแสงส ีและอสิรเสรภีาพ ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก VAN DER VALK A4 SCHIPHOLหรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – บรสัเซลล ์– จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ชมเมอืงอมัสเตอรด์มัโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัส

ชวีติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษ

ที ่17 และทัศนียภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ น าท่านเขา้ชมสถาบัน

สอนการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ซึง่ท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานใน

การดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลอืกซือ้เพชร

เม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อื่น อย่างนาฬิกายี่หอ้ดัง

มากม าย  อาทิ  เ ช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 

PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไป

ถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 

SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

น าท่านเดนิทางสูก่รงุบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถาน

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้จากนัน้เขา้

สู่จตัุรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที่มีชือ่เสยีงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่ง

หนึง่ในยุโรป   ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจัตรุัส น าชมและถ่ายรูป

กบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลังยืนแอ่น

ตวัปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่มี

การเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชือ่จูเลียนสกี มาพบสายชนวน

ระเบดิก าลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจงึท ารูป

แกะสลกัน้ี เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ร ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GRESHAM BELSON หรอืเทยีบเท่า  
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*** ในกรณีทีโ่รงแรมเต็มจะเปลีย่นไปนอนเมอืงแอนทเ์วริบ์แทน *** 

วนัที ่7 บรสัเซลล ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 935  

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางวนัที ่8 -15 พ.ย. 62 จะออกเดนิทาง 13.10 น.

และจะไปถงึกรงุเทพเวลา 06.15 น.  และ ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่ 23 

พ.ย. จะออกเดนิทาง 13.10 น. และถงึกรงุเทพเวลา 06.10 น. *** 

วนัที ่8 กรุงเทพ 

05.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม :  Fantastic Benelux 

เบลเยีย่ม ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอแลนด ์ 

8 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

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 

21-28 ส.ค. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 27,900 7,500.- 

6-13 ก.ย. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 29,900 7,500.- 

20-27 ก.ย.62 51,900 51,900 51,900 51,900 29,900 7,500.- 

27ก.ย.- 4 ต.ค. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 29,900 7,500.- 

2-9 ต.ค. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 29,900 7,500.- 

11-18 ต.ค. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 29,900 7,500.- 

16-23 ต.ค. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 29,900 7,500.- 

8 -15 พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 27,900 6,500.- 

23-30 พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 27,900 6,500.- 

4 -11 ธ.ค. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 27,900 6,500.- 

23-30 ธ.ค.62 54,900 54,900 54,900 54,900 32,900 11,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 
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2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 2,300 บาท) 

6.คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (14 ยูโร) 

7.คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง
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โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

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 บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ป

ถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



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 : -

   

   
   

  

 QE3BRU-TG001 หนา้ 13 จาก 16 

 
 

, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
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7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 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

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................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. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

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

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 
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**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

