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TULIP FESTIVAL 2020 
เบลเยีย่ม ลักเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์ 

7 วัน 4 คืน 

เดนิทาง มีนาคม - พฤษภาคม 63 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 46,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์

[EK] เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - บรัสเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จัตุรัสกรองดป์ลาซ  
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK385 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 01.15 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 น. ** 
05.00 น. ถงึสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 183  

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 08.20 น. และถึงกรุงบรสัเซลส ์เวลา 13.25 น. 
** 

12.55 น. ถึงสนามบินบรัสเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  น าท่านเดินทางโดยรถบัสสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยียม (Belgium) สถานท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรอืนาโต ้  น าทา่นเที่ยวชม
และถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบั อนุสรณอ์ะตอมเม่ียม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” 
เมื่อปีค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 
พนัลา้นเท่า จากนัน้น าท่านเขา้สูจ่ตัรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ราซ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกลา่วขานกนัว่าสวย
ที่สดุแหง่หนึง่ในยโุรป ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรุสั น าทา่นเที่ยวชมและถา่ยรูปกับแมเนเกน
พีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ถือเป็นรูปป้ันผูส้รา้ง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ - บรสัเซลส ์– อะตอมเม่ียม – จตัรุสักรองดป์ลาซ 

วนัท่ี 3. บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ 

วนัท่ี 4. ไฮเดลเบริก์ – โรเธนเบริก์ – WERTHEIM OUTLET – แฟรงกเ์ฟิรต์ 

วนัท่ี 5. แฟรงกเ์ฟิรต์ – โคโลญ – จตัรุสัดมัสแควร ์– อมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 6. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก - หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF  

            (ระหวา่งวนัท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ) - สนามบนิ 

วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพฯ 
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ประวตัิศาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากไดม้ีการเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชาย
ช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูป
แกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงความกลา้หาญ เป็นตน้ เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบัการเดินเลน่และเลือกซือ้ของที่ระลกึ เช่น 
กระเป๋า KIPLING ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 
ที่พกั เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่3  บรัสเซลส ์– ลักเซมเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศ ลกัเซมเบิรก์ นครรฐัที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป 
(2,586 ตร.กม.) ผ่านชมยา่นเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแหง่แกรนดย์คุ ผ่านชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม 
ประติมากรรมส ารดิของแกรนดด์ชัเชส ชารล์อ็ตต ์ ศาลาวา่การเมือง  พระราชวงัที่ประทบัของแกรนดด์ยคุ  อาคารรฐัสภา 
โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และปอ้มปราการสมยัโรมนั ชมวิวทิวทศันข์องเมอืงที่บา้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิง่ 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์

(Neckar River) อดีตเมืองศูนยก์ลางการศึกษาที่ส  าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนกัท่องเที่ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือน
เมืองแห่งนี ้แลว้น าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนั้นน าท่านเข้าชมภายใน
ปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์
ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสแีดงซึง่มีอายกุวา่ 900 ปี ชมประตคูืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่
สรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอริก ที่สรา้งเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้งเสร็จภายในคืน
เดียว จากนัน้ชมถงัไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลติร  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั เข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEONARDO HEIDELBERG หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่4  ไฮเดลเบริก์ – โรเธนเบริก์ – WERTHEIM OUTLET – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโรเธนเบิรก์ ออบ เดียร ์เทาเบอร ์(Rothenburg ob der Tauber) เมืองสวยขนาดเลก็ที่ตัง้อยูใ่น
รั ฐ บ า ว า เ รี ย  เ ป็ น เ มื อ ง ใ น ยุ ค ก ล า งที่ ยั ง ค ง สภ าพคว าม ส วย ง าม แบบ เ ดิ ม ๆ  คื อ  บ้ า น เ ป็ น แบบก่ อ 
อิฐ มีหลงัยอดแหลม สีแดงสด  ปัจจุบนัเมืองโรเธนเบิรก์ไดก้ลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ส  าคญัของนกัทอ่งเที่ยวจาก
ทั่วโลก เป็นเมืองโบราณตัง้อยู่ภายในวงลอ้มของก าแพงเมือง ถือว่าเป็นเมืองที่คอ่นขา้งมีประวตัิศาสตรอ์นัแสนโรแมนติก 
ของเยอรมนีเช่นกนั อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางเมืองทางประวตัิศาสตร ์และน าท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปป้ิงเอาทเ์ลท ท่ีรวบรวมรา้นคา้ชั้นน าไวอ้ย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, 
POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, 
SWAROVSKI เป็นตน้  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคญัของเยอรมนี เที่ยวชม

จัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall 
หรือศาลาวา่การเมือง ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสั ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้า่เป็นสถานี
รถไฟตน้แบบของหวัล าโพงในประเทศไทย โดยครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน 
ZEIL ที่มีหา้งสรรพสนิคา้ที่ทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นหลากหลาย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEONARDO FRANKFURT CITY SOUTH หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่5  แฟรงกเ์ฟิรต์ – โคโลญ – จัตุรัสดัมสแควร ์– อัมสเตอรด์ัม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู ่เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองส าคญัริมแม่น า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี 
ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อนัลอืช่ือ น าเที่ยวชมตวั
เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสรา้งมา
ตัง้แต่ปี 1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบรูณ ์และ สรา้ง
เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารที่ใหญ่และสงูที่สดุในโลก
ในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื่ออทุิศ
ใหน้กับญุปีเตอร ์และพระแมม่ารี 

http://www.yingpook.com/rothenburg-ob-der-tauber-germany/
http://www.yingpook.com/rothenburg-ob-der-tauber-germany/
http://www.yingpook.com/rothenburg-ob-der-tauber-germany/
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กลางวนั 

 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์พาท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่
บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร  าลึกถึงทหารที่ เสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโป
เลยีนแหง่ฝรั่งเศสเรอืงอ านาจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่6 
อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์– 
เทศกาลดอกไม้  KEUKENHOF (ระหว่าง วันที่  21 มีนาคม –  10 
พฤษภาคม 63 ) - สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้

สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมี
เอกลกัษณ ์น าท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพ้ืน้ฐานใน
การดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่าน
สามารถเลือกชมสินค้า อ่ืน อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD ร ว ม ไ ป ถึ ง น า ฬิ ก า แฟชั่ น อ ย่ า ง 
GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 
ฯลฯ ใหท้่านเดินเที่ยวชมที่บริเวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองที่มีอนสุรณส์งครามเพื่อร  าลกึถึง
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ทหารท่ีเสยีชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่
จกัรพรรดิ นโปเลยีนแหง่ฝรั่งเศสเรอืงอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูห่มู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) สญัลกัษณท์ี่ส  าคญัอย่างหนึ่งของชาวดตัช ์น าท่าน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกงัหนัลม จากนัน้ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี่ใชใ้ส่ในชีวิตประจ าวนัในงาน
อาชีพตา่งๆพรอ้มเชิญเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ี่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) 
ตัง้แต่วนัที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 บนพืน้ที่กว่า 200 ไร ่เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการช่ืน ชมความสวยงาม
ของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสทีี่ ทา่นจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทิวลปิ หลากหลายสสีนัและ
ไมด้อกนานาพนัธุท์ี่บานสะพรั่งอยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลลิลี ่เป็นตน้  
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18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินสคิปโพล (Schiphol) ประเทศเนเธอรแ์ลนด  ์ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการ
ท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK150 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 21.50 น. และถึงดไูบ เวลา 06.30 น. ** 

  

วันที ่7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.45 น. ถงึสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 03 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

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

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 
TULIP FESTIVAL 2020 

เบลเยีย่ม ลักเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์7 วัน 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

21 – 27 มี.ค. 2563 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 7,900.- 

03 – 09 เม.ย. 2563 55,900.- 55,900.- 55,900.- 30,100.- 7,900.- 

09 – 15 เม.ย. 2563 55,900.- 55,900.- 55,900.- 29,100.- 7,900.- 

23 – 29 เม.ย. 2563 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 7,900.- 

13 – 19 พ.ค. 2563 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5 .คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนี (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

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

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ 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  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 STATEMENT บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกโดยธนาคาร และจะตอ้งมตีราประทับ

จากธนาคารทกุหนา้เทา่นัน้ เลขบัญชตีอ้งครบถว้น และชือ่ตอ้งสะกดตรงตามพาสปอรต์ วนัยืน่ให ้

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ลกูคา้พกบุค๊แบงคเ์ลม่จรงิไปดว้ย รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 
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    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

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

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

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………… 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


