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TULIP FESTIVAL 2020 
เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์  

7 วัน4 คืน 

ราคาแนะน าเพียง 46,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2.กรุงเทพฯ – ดไูบ - บรัสเซลส์ – อะตอมเมีย่ม – จตัรัุสกรองด์ปลาซ 

วนัท่ี 3. บรัสเซลส์ – ลกัเซมเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก 

วนัท่ี 4. ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงก์เฟิร์ต 

วนัท่ี 5. แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – จตัรัุสดมัสแควร์ – อมัสเตอร์ดมั 

วนัท่ี 6.อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก - หมู่บ้านกังหนัลมซานสคนัส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF  

(ระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม2563 ) - สนามบนิ 

วนัท่ี 7. ดไูบ– กรุงเทพฯ 

เดินทาง มีนาคม- พฤษภาคม 63 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
22.00น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส์ [EK]เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ –ดูไบ -บรัสเซลส์ –อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 03 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. ** 
05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 183 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 03 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 08.20น. และถึงกรุงบรัสเซลส์ เวลา 13.25น. 
** 

12.55 น. ถึงสนามบินบรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)น าท่านผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  น าท่านเดินทางโดยรถบัสสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยียม (Belgium) สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่องค์การสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ น าท่านเที่ยวชม
และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเม่ียม (Atomium) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” 
เม่ือปีค.ศ.1958 ถูกสร้างขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 
พนัล้านเท่าจากนัน้น าท่านเข้าสู่จตุัรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place)ที่มีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุด
แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจตุัรัส น าท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส 
(Mannekenpis)ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปั ้นผู้ สร้าง
ประวัติศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียม เนื่องจากได้มีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชาย
ช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูป
แกะสลกันี ้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ เป็นต้น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซือ้ของที่ระลึก เช่น 
กระเป๋า KIPLING ผ้าลกูไม้ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นต้น 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)ประเทศ ลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม 
ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค  อาคารรัฐสภา 
โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองที่บ้านเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามย่ิง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg)เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ 

(Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือน
เมืองแห่งนี  ้แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนัน้น าท่านเข้าชมภายใน
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)ที่สร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ี
สร้างขึน้โดยค าสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซ่ึงสร้างเสร็จภายในคืน
เดียว จากนัน้ชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEONARDO HEIDELBERG หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 4 ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก –WERTHEIM OUTLET – แฟรงก์เฟิร์ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber)เมืองสวยขนาดเล็กที่ตัง้อยู่ใน
รั ฐ บ าวา เรี ย  เป็ น เมื อ ง ใน ยุ ค ก ล างที่ ยั ง ค ง ส ภ าพ ค วาม ส วย ง าม แบ บ เดิ ม ๆ  คื อ  บ้ าน เป็ น แ บ บ ก่ อ  
อิฐ มีหลงัยอดแหลม สีแดงสด  ปัจจุบันเมืองโรเธนเบิร์กได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของนักท่องเที่ยวจาก
ทัว่โลก เป็นเมืองโบราณตัง้อยู่ภายในวงล้อมของก าแพงเมือง ถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติก 
ของเยอรมนีเช่นกัน อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวติัศาสตร์ และน าท่านเดินทางสู่  Wertheim Village Outletให้
ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิง้เอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชัน้น าไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, 
POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, 
SWAROVSKI เป็นต้น  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt)ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคัญของเยอรมนีเที่ยวชม

จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall 
หรือศาลาว่าการเมือง ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัส ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสถานี
รถไฟต้นแบบของหัวล าโพงในประเทศไทย โดยครัง้เม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน 
ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทนัสมยัและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแฟชัน่หลากหลาย 

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

 

วันท่ี 5 แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – จัตุรัสดัมสแควร์ – อัมสเตอร์ดัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)เมืองส าคัญริมแม่น า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี 
ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ น าเที่ยวชม
ตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)โดยเร่ิมก่อสร้างมา
ตัง้แต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพกัการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้าง
เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สดุในโลก
ในสมยันัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศ
ให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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/


  5 TULIP FESTIVAL 2020 เบลเย่ียม ลกัเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วนั 4 คืน BY EK               [GQ3BRU-EK001]                                                                                                         

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ พาท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินค้าที่

บริเวณจัตุ รัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารที่ เสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโป
เลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 
อัมสเตอร์ดัม– ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – 
เท ศก าลดอก ไม้  KEUKENHOF(ร ะห ว่ า งวั น ท่ี  21มี น าค ม  –10 
พฤษภาคม 63 ) - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้วเข้าตามล าคลอง สัมผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้

สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมี
เอกลักษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสียงระดับโลก ซ่ึงท่านจะได้สัมผสัและเรียนรู้พืน้ฐานใน
การดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยังได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่าน
สามารถเลื อกชมสิน ค้าอ่ืน  อย่างนาฬิ กาย่ีห้อดังมากมาย อาทิ  เช่น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD ร วม ไ ป ถึ ง น าฬิ ก า แ ฟ ชั่ น อ ย่ า ง 
GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 
ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวชมที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึง
ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่
จกัรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (ZaanseSchans)สัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ น าท่าน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จากนัน้ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันในงาน
อาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้าของที่ระลึกจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) 
ตัง้แต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 บนพืน้ที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการช่ืน ชมความสวยงาม
ของดอกไม้นานาพนัธุ์หลากสีที่ ท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและ
ไม้ดอกนานาพนัธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น  

 
18.00 น. ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล (Schiphol) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท า

คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
22.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 03 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.50น. และถึงดูไบ เวลา 06.30น. ** 
  

วันท่ี 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.45 น. ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัที่ 03 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55น. ** 
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
*************************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง 
TULIP FESTIVAL 2020 

เบลเยี่ยม ลักเซมเบร์ิก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK] 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

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

03 – 09เม.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 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
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5 .ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (14 ยูโร) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (21ยูโร) 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่ มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนั 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวี

ซ่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทาง

ทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ยรูปถ่ายส ี หนา้ตรงขนาด1.5x2 นิว้ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ป

ถา่ยจ านวน 2 ใบ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทค

สดัสว่นใบหนา้90% 
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เลนส ์หรอืเครือ่งประดบั ,เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่ี

รอยแม็ก,ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะเพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน (ขอ

เป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- เจา้ของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1 STATEMENT บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกโดยธนาคาร และจะตอ้งมตีราประทับ

จากธนาคารทุกหนา้เท่านั้น เลขบัญชตีอ้งครบถว้น และชือ่ตอ้งสะกดตรงตามพาสปอรต์ วันยืน่ให ้

ลูกคา้พกบุ๊คแบงคเ์ลม่จรงิไปดว้ยรบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้

ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสัมภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK 

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอก

ค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า,บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวัถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 
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-สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

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

หย่า       แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

      ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

   ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 
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16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................. 

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วข้องใดๆ

ท ัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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