


  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สงิคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคาน์เตอร ์K สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางสู ่สงิคโปร ์โดย สายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ979 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสงิคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ง  

วนัที่สอง สงิคโปร ์– ปารสี (ฝรัง่เศส) – พระราชวงัแวรซ์าย – จตรุสัคองคอรด์ –  

   ประตชูยันโปเลียน – หอไอเฟล – ล่องเรอืบาโตมุซ 

00.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงปารสี โดย สายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ336 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินชารล์เดอโกล นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส (เวลาท้องถ่ินชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์าย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ชมความงดงามของ 

พระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ี

สรา้งขึ้ นตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้ง

จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาท่าน

ชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอยา่งวิจิตร

บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร 

ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แห่งฝรัง่เศส อีกทั้งยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรบัจัดงานเล้ียงและเตน้ร า

ของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ี

ตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ียิง่ใหญ่  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านกลบัสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นั

เหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยอืนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีส

เป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล ้าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีส

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ผ่านชม ลานประวตัิศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ 

(Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรัง่เศส แล้วผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ 

(Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยันโปน าชมและถ่ายรูปคู่

กบัประตูชยันโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนใน

ศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเร่ิมสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.



  

1836 น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูง

ตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรสั

ทรอคคาเดโร ่ 
น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจ

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝัง่แม่น ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคาโก ้

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ปารสี – แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์– บรสัเซลส ์(เบลเยยีม) – จตรุสักรองดป์ลาซ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่

ใจกลางกรุงปารีสท่ี แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี

สินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

*** อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง *** 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยงัเป็น

ศูนยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรปอีกทั้งยงัเป็นศูนยบ์ัญชาการกลางของ

องค์การสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือ NATOอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง 

30 นาที)น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อะตอมเม่ียม (Atomium)ท่ี มีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอม

สูง 102เมตร ก่อสรา้งในรูปทรงท่ีเป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอรแ์ซล เอ็กซิบิชัน่ ในปี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


  

ค.ศ.1958น าท่านเขา้สู่ จตุรสักรองดป์ลาซ (Grand Place of Brussel) ถือเป็นหัวใจส าคัญ

ของเมืองบรสัเซลส ์(Brussels) ซ่ึงชาวเบลเยี่ยมยกย่องใหว้่าเป็น จตุรสัท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 

เป็นกลุ่มอาคารท่ีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรค้ โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึง

องค์กรยูเนสโกย้กย่องใหเ้ป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรัส 

กรองด ์ปลาซ ถูกทหารฝรัง่เศสยิงระเบิดเขา้ท าลายเพ่ือแกแ้คน้ท่ีฝรัง่เศสเคยแพส้งครามใน

เบลเยี่ยมตอนใตช้าวเมืองบรสัเซลร่วมแรงร่วมใจช่วยกนับูรณะอาคารกระทัง่กลบัมาดูดีอยา่ง

เดิม หลงัจากน้ันมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนดูสวยงามดงัท่ีเห็นในปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูป

กบั รูปป้ันเด็กนอ้ยยืนปัสสาวะมาเนคินปิส (Manneken Pis)สญัลกัษณ์ของเมืองน้ี และน ้า

จากน ้าพุน้ีชาวเมืองและชาวต่างชาตินิยมด่ืมกนัเม่ือมาถึงกรุงบรสัเซลส ์

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ บรัสเซลส–์ ลิสส ์(เนเธอรแ์ลนด์) – ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป – อัมสเตอรด์ัม – 

จตรุสัดมัสแควร ์– ล่องเรอืหลงัคากระจก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลิสส ์Lisse ซ่ึงเป็นหมู่บา้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปลกูดอกไมเ้มืองหนาวในไร่กวา้ง  

น าท่านเขา้ชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ซ่ึงในช่วงระหว่างปลายเดือน

มีนาคม – ตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดใหเ้ขา้ชมเพียงปีละหน่ึงครั้ง ภายในประกอบ

ไปดว้ยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ลา้นตน้ ออกดอกบานสะพรัง่อยู่ดูละลานตา ประกอบไปดว้ย

ตน้ไมน้้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มร่ืน บา้งก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็น

ระยะ มีสระน ้ าและน ้ าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เ ก่ียวกับดอกไมม้ากมาย ไดเ้วลา

พอสมควร 

 

 

 

 

 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/295/


  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) น าท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam 

Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ี

จกัรพรรดิ นโปเลียนแหง่ฝรัง่เศสเรืองอ านาจ  

ท่านเปล่ียนบรรยากาศ ล่องเรือหลงัคากระจก (Love Boat) ชมชีวิตความเป็นอยูช่าวดชัต ์ท่ี

สรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช่ั้นบนสุด

ของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอรนิ์เจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างเสน้ทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนท่ีอยู่ ริม

คลองท่ีมีอยู่มากถึง 2,500หลัง ต่อดว้ยการชมเขตเมืองเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้

ช านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก 

และมีชื่อเสียงและฝีมือระดบัเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยัมงกุฎเพชร “โคอินอร”์ ของ

สมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแหง่องักฤษ  

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงักนัลมซานสค์นัส ์– โคโลญ (เยอรมนั) – มหาวิหารโคโลญ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสค์นัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

40 นาที)  ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์ท่ี

ใชก้งัหนัลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิต

น ้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม ้นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภัณฑ์ท่ี

น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอร่ี–ชีสฟารม์ นาฬิกา รา้นขายเคร่ืองกาแฟและชา จากน้ันน า  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองส าคญั

ริมแม่น ้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งาน

ศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตน ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อนัลือช่ือ 

 น าท่านชม เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ จากน้ันใหท่้านถ่ายรูปกบั มหาวิหาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเร่ิมก่อสรา้งมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพกั



  

การก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 

1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่

และสูงท่ีสุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 

เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพ่ืออุทิศใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี  (ไม่

รวมโซน Chamber&Tower) 

 

 

 

 

 

 

   ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั  

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกัHOLIDAY INN EXPRESS TROISDORF HOTEL,COLOGNE หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หก  แฟรงกเ์ฟิรต์ – มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ – จตรุสัโรเมอร ์– สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ –  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมืองท่ีตั้งอยูบ่นริมฝัง่แม่น ้าไรน์ เป็นเมืองท่ี

มีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษัตริยแ์ละจกัรพรรดิหลายพระองค์

เคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากน้ีแฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมือง

ศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของเยอรมันและเป็นเมืองท่ีมีความร า่รวยมากท่ีสุดใน

สหภาพยุโรปอีกดว้ย 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย ชม มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

แห่งนครแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสรา้งขึ้ นแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงในอดีตกาลมหา

วิหารแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีในการเลือกตั้งผูป้กครองแควน้แห่งโรมันคริสตจักร และเป็น

สญัลกัษณ์แห่งศูนยร์วมจิตใจของชาวเยอรมนัตั้งแต่ศตวรรษท่ี19 เป็นตน้มา  จากน้ันน าท่าน

แวะถ่ายรูป ณ จตรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซ่ึงหมายถึงค าวา่โรมนัในภาษาเยอรมนั บา้นท่ีซ้ือ

โดยสภาเมืองใน1405 จากครอบครวัพอ่คา้เศรษฐี บา้นหลงักลางกลายเป็นศาลากลางจงัหวดั

ในเวลาต่อมาและมีการเชื่อมต่อในภายหลังกับอาคารขา้งเคียงรวมจ านวน 9 หลังเป็นย่าน



  

ตลาดเก่าหรือComplex ของนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยในอดีต Complex แห่งน้ีถูกท าลายพินาศ

ยอ่ยยบัโดยระเบิดในชว่งยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง แต่ไดถู้กฟ้ืนฟูใหก้ลบัมามีสภาพดีดัง่เดิม  

19.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิรต์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ325 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

วนัที่เจด็ สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ   

16.25 น. เดินทางถึง สนามบินสงิคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

18.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ978  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-

3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

08 – 14 เมษายน 2561 49,900 49,900 48,900 9,000 33,900 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 



  

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิม 
เติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 10 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 14 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัท่ีสแกนน้ิว) 

 



  

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  



  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้



  

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 

 

 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ต า่ 

กวา่ 2 หนา้ (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย) 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน หา้มสวม 

แวน่ตา (รูปถ่ายตอ้งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วนัยืน่) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถ่ายหนา้แรกท่ีมีเลขท่ีบา้นคู่กบัชื่อผูส้มคัร) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

(กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้ ใหแ้นบเอกสารมาดว้ย) 

6. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี กรณีเคยมีการเปล่ียน) 

7. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน / จดหมายรบัรองการเรียน)  

จดหมายต่างๆ ตอ้งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวนัยืน่ และตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน  

(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามพาสปอรต์) 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของบริษัท/รา้นคา้: หนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

ประทบัตราและเซ็นรบัรอง / ทะเบียนพาณิชยท่ี์มีชื่อผูเ้ป็นเจา้ของกิจการรา้นคา้ 

• กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

สถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตรา

ประทบั ท่ีอยู ่และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

• กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบัการ

เกษียณอายุ 

• กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาฉบบัจริง ระบุชื่อผูส้มคัร พรอ้มทั้งระบุ

ระยะเวลาหยุดเรียน / ส าเนาบตัรประจ าตวันักเรียน นักศึกษา 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ ฝรัง่เศส 



  

• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พอ่บา้นแม่บา้น: จดหมายช้ีแจงตนเอง 

9. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่าน้ัน   

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ฉบับจริงซ่ึงออกจากธนาคารโดยตรง 

ระบุชื่อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่

เกิน 15 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า 

• หลกัฐานการเดินบญัชี BANK STATEMENT ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ซ่ึงออกจากธนาคาร 

• สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและตอ้งน ามาแสดงแก่เจา้หน้าท่ีสถานทูต

ในวนัสมัภาษณ ์

กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 20 ปีบรบูิรณ ์(หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา)  

ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

• เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า

การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ)  

มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง)ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

• จดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง Sponsor Letter 

• หนังสือรบัรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ตอ้งระบุ ชื่อเจา้ของบัญชี รบัรองค่าใชจ้่ายให้

ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้า

พาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัท่ียืน่วีซ่า 

• กรุณาแนบ สูติบัตร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐานอ่ืนๆ (ฉบับจริงและส าเนา) 

เพื่ออา้งอิงความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัหรือสายเลือดเดียวกนั 

 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ สถานทูตเยอรมนั เพื่อสมัภาษณ ์ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตเยอรมนั โดยประมาณ 7 วนัท าการ 

• หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางสถานทูตเยอรมนัแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัร

ท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ดงัน้ันหาก

ท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 



  

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ เยอรมนี 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั...................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)....................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด............................................................................................................................ 

4. สถานท่ีเกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ................................................................ 

5. สญัชาติปัจจุบนั................................สญัชาติโดยก าเนิด(หากต่างปัจจุบนั).................................... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

8. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอรต์ 

         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วัันท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

11. ท่ีอยูปั่จจุบนั(ติดต่อไดส้ะดวก)............................................................................................ 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................ 

12. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมลั์............................................................ 

13. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง หรือระดบัชั้นการศึกษา 

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

14. ชื่อสถานท่ีท างานปัจจุบนั / สถานศึกษา ช่ือท่ีอยู.่............................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

15. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี...................ถึงวนัท่ี........................ 



  

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................... 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ............................................................................................. 

18. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน...............................................ความสมัพนัธ.์........................... 

       

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลาง
ในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดนิทางเทา่นัน้ 


