
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัที ่ 21-28 ส.ค. 62 49,900 
วนัที ่ 06-13, 20-27 ก.ย., 27ก.ย.- 4 ต.ค. 62 51,900 
วนัที ่ 02-09, 11-18, 16-23 ต.ค. 62 51,900 
วนัที ่ 08 -15, 23-30 พ.ย. 62 49,900 
วนัที ่ 04 -11 ธ.ค. 62 49,900 
วนัที ่ 23-30 ธ.ค. 62 54,900 
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HILIGHT 

• บิ น ต ร ง สู่ ก รุ ง บ ร ัส เ ซ ล ส ์ 
(Brussels) เมืองที่เต็มไปดว้ย
มนตเ์สน่ห ์ 

• เ ยื อ น จ ัตุ ร ัส ก ร อ ง ด ์ป ร ำ ซ 
(Grand Place)  ใจกลำงกรุง
บรสัเซลส ์(Brussels)  

• ช ม ก รุ ง ล ั ก เ ซ ม เ บิ ร ์ ก 
(Luxembourg)  นครร ัฐที่มี
พืน้ที่ขนำดเล็กที่สุดแห่งหน่ึง
ของยุโรป  

• ล่อง เร ือ เที่ยวอ ัมสเตอร ด์ ัม 
(Amsterdam)  ดินแดนแห่ ง
เสรภีำพ  

• เขำ้ชมปรำสำท อนัโดดเด่น
เ ป็ น ส ง่ ำ ที่ ไ ฮ เ ด ล เ บิ ร ์ก 
(Heidelberg Castle)  

• เมนูทอ้งถิน่ทีต่อ้งลอง.. ขำหมู
เยอรมนั หอยแมงภู่เบลเยีย่ม  

 

Fantastic Benelux 
เบลเยีย่ม ลกัเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอแลนด ์ 

8 วนั 5 คนื  

โดยสำยกำรบนิไทย[TG] 
เดนิทำง: สงิหำคม – ธนัวำคม 62 

รำคำเริม่ตน้เพยีง 49,900.- 



 

 
 
 

วนัที ่1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบนิไทย ประตู 

2 แถว D โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

00.30 น. ออกเดนิทางสู่กรงุบรสัเซลส ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 934 
**คณะที่ออกเดินทาง 23 พ.ย. ออกเดินทางเวลา 00.30 น. และเดินทางถึงบรสัเซลลเ์วลา 
07.05 น.** 

07.40 น.  
 
 

เดนิทางถงึสนามบนิบรสัเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเยีย่ม (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 
ช ัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร สถานที่ต ัง้ส านักงานใหญ่
องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรอืนาโต ้จากน้ันน าเดินทางสู่ เมอืงบรูกก ์
(Brugge) ซึง่เป็นเมืองรมิชายฝ่ังทะเลทีม่ีช ือ่เสียงของประเทศเบลเยียม และไดร้บัเลือกเป็น
เมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โดยมี สมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมอืง
ทีม่ีการใชล้ าคลองในการสญัจรรอบๆ เมืองได ้ลกัษณะของเมืองนีล้อ้มรอบดว้ยคูเมืองสองช ัน้ 
และมีอาคาร โบสถ ์บา้นเรอืน ถนนทีส่ะอาดสวยงาม ซึง่ส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 
เฟลมมิช และแบบเรอเนสซองส ์และมีสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั น าชม จตัุรสัใจกลำงเมอืง 
(Market Square) หอระฆงัเกา่แกท่ีม่ปีระวตัอินัยาวนานและมีประตมิากรรมทีง่ดงาม ทีช่ ือ่ว่า 
Madonna & Child ซึง่เป็นประตมิากรรมทีอ่ยู่ภายในโบสถพ์ระแม่มาร ีมลีกัษณะเป็นหนิอ่อน
ทีแ่กะสลกัโดย ไมเคลิแอน เจโล ซึง่ในปัจจุบนัไดร้บัการยกย่องว่าเป็นยอดศลิปินเอกของโลก
ชาวอติาเลยีน   

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่ำย 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนท ์(Ghent) เมืองหลวงของจงัหวดัในฟลานเดอรส์ตะวนัออก ใน
บรเิวณเฟล็มมชิในประเทศเบลเยยีม ตวัเมอืงสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกค่ลาสสกิ อกี
ทัง้ยงัเป็นเมืองทีไ่ม่ตอ้งมีการใชร้ถยนต ์จงึเหมาะส าหรบันักท่องเทีย่วเป็นอย่างด ีทีจ่ะมีโอกาส
ไดเ้ทีย่วชมและสมัผสัเมืองอย่างใกลช้ดิ ไดบ้รรยากาศประเทศยุโรปจากตกึและอาคาร โบสถ ์
วหิาร น าท่านชม มหำวหิำรเมอืงเกนท ์(St.Bavo’s cathedral) มหาวหิารทีส่รา้งขึน้ใน
สมยัพระเจา้ชารล์ที ่5 เป็นโบสถส์ไตลก์อธคิทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง ภายในมหาวหิารประดบั
ประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชา รวมไปถึงงานจติรกรรมและประติมากรรมทีม่ีค่าหลายชิน้ 
รวมถึงแท่นบูชาเกนท ์ผลงานชิน้เอกของพี่นอ้งตระกูลฟาน เอค หน่ึงในผลงานที่ฮิตเลอร ์
ตอ้งการมากทีสุ่ด ชมหอระฆงัประจ าเมืองทีสู่งตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบ
ฟ้า ทีด่า้นล่างน้ันเป็น Cloth Hall ทีม่ีมาตัง้แต่ทศวรรษที ่15 และไดร้บัเกยีรตเิป็น UNESCO 
World Heritage Site ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบักรุงบรสัเซลล ์จากน้ันน าท่าน
ชมและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณอ์ะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณใ์นการจดั

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ     

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

 O O 
CHATAEU D’ UPSPLET  

หรอืเทยีบเทำ่  

3 
ลกัเซมเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – เขำ้ชมปรำสำทไฮเด
ลเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 

O O O 
NH MORFELDEN   
หรอืเทยีบเทำ่ 

4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ล่องเรอืแม่น ้ำไรน ์– โคโลญ O O X 
MERCURE KOELN WEST  

หรอืเทยีบเทำ่ 

5 
โคโลญ – ชอ๊ปป้ิงRoermond Outlet – หมู่บำ้น
กงัหนัลมซำนสคนัส ์– อมัสเตอรด์มั 

O X O 
VAN DER VALK A4 SCHIPHOL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

6 
อมัสเตอรด์มั – ล่องเรอืหลงัคำกระจก – บรสัเซลล ์
– จตัรุสักรองดป์ลำสต ์

O O O 
 GRESHAM BELSON 

หรอืเทยีบเทำ่ 

7 บรสัเซลล ์– สนำมบนิ O    

8. กรุงเทพ     



งานแสดงสนิคา้โลก “เอ็กซโ์ป” เมือ่ปีค.ศ.1958 สรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือน
ครสิตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 พนัลา้นเท่า 
น าท่านเดนิทางสู่ กรุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบริก์ นครรฐัทีม่ีพืน้ที่

ขนาดเล็กทีสุ่ดแห่งหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.)  
ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั CHATAEU D’ UPSPLET หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่3 ลกัเซมเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – เขำ้ชมปรำสำทไฮเดลเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 ชมย่านเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมยัโรมนั โบสถน์อร ์
ทเธอดาม ประติมากรรมส ารดิของแกรนดด์ชัเชส ชารล็์อตต ์ศาลาว่าการเมือง พระราชวงัที่

ประทบัของแกรนดด์ยุค อาคารรฐัสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมววิ
ทวิทศันข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิง่ น าท่านออกเดนิทางโดย
รถโคช้สู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองทีสุ่ดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ัง
แม่น ้าเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนยก์ลางการศกึษาทีส่ าคญัของเยอรมนั เป็นทีต่ ัง้
ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของ
เมืองนีท้ าใหม้นัีกท่องเทีย่วนับลา้นคนมาเยอืนเมอืงนีใ้นแต่ละปี แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้
และแหล่งรวมของนักศกึษานานาชาต ิ 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่ำย 
 
 
 

เขำ้ชมปรำสำทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเชงิเขาเหนือแม่น ้า
เน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ ตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสี
แดงซึง่มีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ทีส่รา้งขึน้โดยค าสั่งของพระ
เจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพือ่เป็นของขวญัวนัเกดิแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซึง่สรา้งเสรจ็ภายในคนื
เดียว จากน้ันชมถงัไวนท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร  น าเดินทางสู่นคร
แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ าคญัของเยอรมนี น าชม
จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตัุรสัที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 
ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตัุรสั ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล าโพง
ในประเทศไทย โดยคร ัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที ่5  

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NH MORFELDEN  หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ล่องเรอืแม่น ้ำไรน ์– โคโลญ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่ำเรอืบอ๊บพำรด์ (Boppard) น าท่าน ล่องเรอืชมควำมสวยงำมของ
แม่น ้ำไรน ์แม่น ้าสายส าคญัทีสุ่ดสายหน่ึงของยุโรป ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟาก
ฝ่ังแม่น ้า ผ่านแหล่งปลูกองุ่นทีใ่ชผ้ลติไวนข์าวอนัมีช ือ่เสยีงทีสุ่ดของเยอรมนั เพลิดเพลนิกบั
ทวิทศันข์องไรอ่งุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหล่าขนุ
นางเยอรมนีทีเ่รยีงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่านบรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มี
ต านานเร ือ่งเล่าขานอนัลกึลบัของเสยีงสะทอ้นทีเ่กดิขึน้บรเิวณน้ัน และขึน้ฝ่ังที ่ท่ำเรอืเซนต ์
กอร ์(St. Goar) 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขำหมูเยอรมนั) 
บ่ำย น าเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมอืงส าคญัรมิแม่น ้าไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 

ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติ
น ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อนัลือชือ่ น าเที่ยวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรอืง
อ านาจ ถ่ำยรูปกบัมหำวหิำรโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเร ิม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 
1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้งเสรจ็
สมบูรณ ์และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนา
โรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในโลกในสมยัน้ัน ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบ
โกธกิ เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อุทศิใหนั้กบุญปี
เตอร ์และพระแม่มาร ี



ค ำ่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั MERCURE KOELN WEST หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่5 โคโลญ – ชอ๊ปป้ิงRoermond Outlet – หมู่บำ้นกงัหนัลมซำนสคนัส ์– อมัสเตอรด์มั 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้      

แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เชน่  GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, 
ARMANI, CLARK, DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, 
TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, FURLA 

กลำงวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บำ้นกงัหนัลมซำนสคนัส ์(Zaanse Schans) ใหท่้านไดถ้่ายรูปเป็น

ทีร่ะลึกกบักงัหนัลม สญัลกัษณท์ีส่ าคญัอย่างหน่ึงของชาวดตัช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติ
รองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ีใ่ชใ้ส่ในชวีติประจ าวนัในงานอาชพีต่างๆ พรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้
ของทีร่ะลกึ จากน้ันเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมืองแห่งแสงส ีและอสิรเสร ี
ภาพ ของนักท่องเทีย่วจากทัว่โลก 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั VAN DER VALK A4 SCHIPHOLหรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่6 อมัสเตอรด์มั – ล่องเรอืหลงัคำกระจก – บรสัเซลล ์– จตัรุสักรองดป์ลำสต ์
เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการ ล่องเรอืหลงัคำกระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชวีติ

ความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 และ
ทศันียภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอย่างมเีอกลกัษณ ์น าท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไน
เพชร ที่มีช ือ่เสียงระดบัโลก ซึง่ท่านจะไดส้มัผสัและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจยีระไน
เพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนัน้ันยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และ
ท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬิกายีห่อ้ดงัมากมาย อาท ิเชน่ ROLEX, PANERAI, 
TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟช ั่นอ ย่า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS  

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บ่ำย 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานทีต่ ัง้
ส านักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากน้ันเขา้สู่ จตัุรสั
กรองดป์ลำสต ์(Grand Place) ทีม่ีช ือ่เสยีงกล่าวขานกนัว่าสวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป ชม
ศาลาว่าการเมืองและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจตัุรสั น า ชมและถ่ำยรูปกบัเมเนเกน้พีส 
(Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆ ก าลงัยนืแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั 
ผูส้รา้งประวตัศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่ม ซึง่มีการเล่าขานกนัมาหลากหลาย
ต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่ จเูลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดบั
ชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารปูแกะสลกันี ้เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ร ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภู่อบไวนข์ำว) 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั GRESHAM BELSON หรอืเทยีบเท่า  

*** ในกรณีทีโ่รงแรมเตม็จะเปลีย่นไปนอนเมอืงแอนทเ์วริบ์แทน *** 
วนัที ่7 บรสัเซลล ์– สนำมบนิ 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าคณะเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ใหท่้านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
13.30 น. เดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 935  

** คณะทีอ่อกเดนิทางวนัที ่8 -15 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง 13.10 น. และเดนิทางถงึกรุงเทพฯ 
เวลา 06.15 น. คณะทีอ่อกเดนิทางตัง้แต่ 23 พ.ย. จะออกเดนิทาง 13.10 น. และเดนิทางถึง
กรงุเทพเวลา 06.10 น. ** 



วนัที ่8 กรุงเทพ 

05.35 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 

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

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ 2 ปี 
แต่ไม่ถงึ 12 ปี 
 [มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ 2 ปี 
แต่ไม่ถงึ 12 ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ 2 ปี 
แต่ไม่ถงึ 7 ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

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

06-13 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.- 

27 ก.ย.- 04 ต.ค. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 29,900 7,500.- 

02-09 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.- 

08 -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.- 

04 -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.- 

**โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล** 

 
เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 
1. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วนันับ

จากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ทางบรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัว่ากรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ทีก่่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวั
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 



5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
- ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

          ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพเิศษ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง ค่าน ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก. และมากกว่า 2 ช ิน้ ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั ค่ากระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ื่นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซา่ในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,500 บาท) 
6. ค่าทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยูโร) 
7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร) 
 

เง่ือนไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทำงบรษิทัขอเกบ็คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรอนุมตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 
ทำงบรษิทัขอเกบ็เฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่วซีำ่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทั 

ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนาน และอาจ
ไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื
ศกึษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร ิม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสือเดินทางเล่มเก่าใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 
เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 
ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหายบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษิทัไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอ

สงวนสิทธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบิน ซึง่มีค่าใชจ้่ายประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและ
ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.      หากตั๋วเคร ือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้
จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.      น่ังที ่Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบินก าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู



ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 
Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่าน้ัน 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนักอ่นเดนิทาง   ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไม่ครบตำมจ ำนวนที ่บรษิทัก ำหนดไว ้(30 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทั และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่าน ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า
ตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซำ่แลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทูต (วีซำ่ไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ า
มาแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืค่าตั๋ว
เคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ตาม

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
ต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำงโรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่
อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เยอรมนี)  
*** ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์****** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนั  
เอกสำรกรุณำเตรยีม 1 ชดุ  

ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส ำเนำ 1 ชดุ 
ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทูต  

และระหว่ำงรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไม่สำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้
 

*กรุณำอย่ำยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี เพรำะสถำนทูตมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยู่เร ือ่ยๆ* 
                                                                                                                                             
1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 
หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารดุ (หนังสอืเดนิทางเล่ม
เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยู่ตำ่งประเทศ, ท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำ
ศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง่ือนไข และ 
ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซีำ่ในประเทศไทยได ้
ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 
2. รูปถำ่ย รปูถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้ำ 90 % ของพืน้ทีรู่ปถำ่ย จ านวน 
2 ใบ ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืน หำ้มสวมแว่นตำ  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั เปิด
ผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขำ้ง, หำ้มตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มีรอยแม็ก ถ่ายจากรา้นถ่ายรูป
เท่าน้ัน แนะน ำใหลู้กคำ้ไปถำ่ยในสถำนทูต 180 บำท จ ำนวน 4 รูปเพือ่ควำมถูกตอ้ง 
3. หลกัฐำนกำรท ำงำน  
- เป็นพนกังำน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิม่ท างาน  

สดัสว่นใบหนา้ 

90% 



(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชือ่สถานทูตทีย่ืน่)  
- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน (DBD) ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 
หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) 
- กจิกำรไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 
- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
(สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษยีณอำยุจำกงำนรำชกำร กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 
4. หลกัฐำนกำรเงิน  

4.1 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวน
ลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัด
สมัภาษณ ์ 

4.2 หำกตอ้งรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรบัรองค่าใชจ้า่ย (BANK  GUARANTEE) ที่

ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ระบุช ือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบั
ภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเลม่เกา่ กรณุาถ่ายส าเนามาทัง้ 2 เล่ม 
6. หากในส าเนาบญัชบุีค๊แบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนล่าสุด (เดอืนต่อเน่ืองดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์
**สถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร 

ตรำสำรหนี ้กองทุน และสลำกออมสนิ** 
7. เอกสำรสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
-บตัรประชาชน 
-สูตบิตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเดก็อำยุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  
-หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หำกเดก็เดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุให ้
บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับิดำและมำรดำ ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี บดิำและมำรดำจะตอ้งเซน็ชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ พรอ้มกบัเดนิทำงมำ
สมัภำษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถำนทูตดว้ย** 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทุกขอ้ เน่ืองจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของท่ำน) 

 

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

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ช ือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)…………………………………………………………………………………………………………………….……  

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



7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)                แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ ์ใหใ้ส่ช ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยู่ปัจจบุนัของผูข้อวซีำ่ 

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

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

 E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................... หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้.................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

....................................................................................................... 

13. ช ือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย  เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนท่ำนถำ่ยส ำเนำหน้ำวซีำ่เชงเกน้ตวัล่ำสุดแนบมำดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

    ไม่เคย                    เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุช ือ่ ........................................................................... 

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

        สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี 

   เงนิสด     เงนิสด   

   เชค็เดนิทาง    ทีพ่กัทีม่ผูีจ้ดัหาให ้   

   บตัรเครดติ    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้  อืน่ๆ (โปรดระบุ)  

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)         

************************************************ 
หมำยเหต ุกำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิิจของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ท ัง้สิน้ ท ัง้นี ้บรษิทัเป็น
เพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเท่ำนัน้ 

 


