
เบลเยี่ยม – เยอรมนั – เนเธอรแ์ลนด ์7 วนั 

 

บรสัเซล - บรูจน ์- เกนท ์- โคโลญจน ์- ล่องแม่น ้ าไรน ์

หมู่บา้นกรีธ์อรน์ - อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหนัลม – ล่องเรือหลงัคากระจก 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง:    

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบนิสวุรรณภมูิ - ปารสี 

18.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมูิ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมิเรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั

และอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

21.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่EK371 / EK73  
 

วนัที่สองของการเดินทาง  ปารสี - บรสัเซสล ์

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ *.*.*. 

09.30 น.    (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึสนามบนิออรีย ์เมอืงปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

ออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) ประเทศเบลเยยีม ศูนยก์ลางการบริหารและพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการ

เป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงานราชการ องคก์รระหวา่งประเทศ และเป็นศูนยร์วมสถานที่

ท่องเทีย่วเก่าแก่จนถงึใหม่ร่วมสมยั    

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่าน ชมจตัรุสักรองด ์ปลาซ  (GRONG PLAS) ไดร้บัการขึ้ นทะเบยีนเป็นมรดกโลก

โดยยูเนสโกเ้มือ่ปี 1983 แต่สรา้งมาตัง้แต่ศตว รรษที ่ 15 ลอ้มดว้ยบรรดาอาคารเก่ าที่

ออกแบบสรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมบารอก โกธกิแ ละนีโอโกธกิ ซึ่งส่วน ใหญ่ลว้นเป็น

อาคารสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามสาํคญัทางประวตัิศาสตรข์องประเทศ ครึก ครื้นเพราะมรีา้นคา้ 

รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั ศิลปินวาดภาพ กลางลานจดัเป็นเหมอืนตลาดขายต ้ นไมด้อกไม ้

ท่ามกลางความสวยงามขอ งอาคารต่างๆ รอบจตัรุ ั สกรองด ์ปลาซแลว้  ชมศาลาว่าการ
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กรุงบรสัเซลส ์(BRUSSELS TOWN HALL) เป็นอกีสิง่ก่อสรา้งหน่ึงประจาํเมอืงทีส่วยงามโดดเด่นและน่าสนใจ ตวัอาคาร

ก็ว่าสวยแ ลว้จากการตกแต่งอย่าง ละเอยีดใหท้กุมมุประด ั บประดาตวัรูปปัน้นกับุ ญ  ท ัง้หลาย ...ชมแมนเนเกน พสิ  

(MANNEKEN PIS) รูปหล่อเดก็นอ้ยเปลอืยกายสูงเพยีงประมาณ 60 เซนตเิมตรทีด่งัระเบิ ดไปท ัว่โลกดว้ยเอกลกั ษณ์ที่

ไม่เหมอืนใครเพราะเจา้เดก็คนน้ีอยู่ในอริิยาบททีก่าํลงัยนืฉ่ีชวนใหอ้มยิ้มดว้ยความน่าเอน็ดูเมือ่ไดพ้บเหน็ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั BRUSSELS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง  บรสัเซสล ์- บรูจน ์- เกนท ์- บรสัเซสล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจน ์(BRUGGE) ประเทศเบลเยยีม เมอืงเลก็ริมทะเลสาบทีม่ทีรงเป็น

เหมอืนรูปไข่โดยรอบเมอืง  จะมากดว้ยลาํคลองนอ้ยใหญ่ทีซ่อกซอนอยู่ท ัว่เมอืง ทาํใหไ้ดช้ื่อว่าเป็น

เมอืงแห่งสายนํา้และเมอืงแห่งอาคารสวยรํา่รวยโบสถว์หิารดงัเช่นทีใ่ครๆ พากนัมอบสมญานาม

ใหก้บับรูจจว์่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ 

นาํท่านชมบรรยากาศสวยของเมอืงบรูจน ์...ชมมารเ์ก็ต สแควร ์(MARKET SQUARE) ย่านใจ

กลางเมอืงบรูจจเ์หมาะท ัง้จะเดนิเทีย่ว นัง่รถมา้หรือนัง่เรือชมคลองทีม่อียู่มากมายหลายสาย มี

อาคาร สถาปตัยกรรมแบบโกธกิ บารอก เรเนซองสป์ะปนกนัอยู่ละลานตาบอกไดเ้พยีงส ัน้ๆ ว่าสวยงามมาก  

บ่าย จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงเกนท ์(GHENT) หน่ึงในเมอืงใหญ่ของประเทศเบลเยยีม ทีย่งัอนุรกัษอ์าคารบา้นเรอืนเก่าแก่

เอาไว ้สวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมจากยุคกลาง และโบสถเ์ก่าแก่ เราจะไดเ้หน็ปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ทีม่มีาต ัง้แต่ยุค

กลาง  ...อสิระถ่ายรูปปราสาทกราเวนสตนี (GRAVENSTEEN) (*.*.*. ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในปราสาท *.*.*.) ทีเ่คยเป็น

ท ัง้ทีอ่ยู่อาศยัของขนุนาง ศาลาว่าการ และคุก ซึ่งปจัจบุนัไดถู้กบูรณะและใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมภายใน (*.*.*. หาก

สนใจเขา้ชมกรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์*.*.*.)  ชมโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (ST. NICHOLAS’S CHURCH) โบสถข์นาดใหญ่

อลงัการและมากดว้ยประวตัศิาสตรส์าํคญั มอีายุกว่า 700 ปี สวยสงา่ดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธคิ  ชมมหาวหิารเซนต์

บาโว (ST. BAVO’S CATHEDRAL) โบสถโ์บราณทีส่ามารถยอ้นประวตัไิปไดก้ว่า 1,000 ปี แต่ยงังดงามดว้ยการตกแต่ง

และออกแบบในศิลปะสไตล ์

 นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) ประเทศเบลเยยีม 

ทีพ่กั BRUSSELS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง   บรสัเซสล ์- โรมอนดเ์อา้เลท  - โคโลญจน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ โรมอนดเ์อา้เลท (ROERMOND OUTLET) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมในราคาถูกๆ  

ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
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บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์...ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) สญัลกัษณ์แห่งเมอืง

โคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิในช่วงศตวรรษที ่14 ภายในเป็นทีเ่ก็บรกัษาหบีทองคาํบรรจอุฐัขิองกษตัริยเ์ป็นรูป

สามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน

มาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครัง้หน่ึงสมเดจ็พระ

ปิยมหาราช รชักาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมือ่

คราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัครัง้แรกในปี 1897 และทีม่หาวหิารแห่งนี้

ทีแ่มใ้นปจัจบุนัก็ยงัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆ 

มหาวหิารทาํใหท้ราบว่าชีวติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์ม่เคย

แยกจากไกลจากมหาวหิารแหง่น้ีเลย..  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   โคโลญจน์ - ล่องแม่น ้าไรน ์- อมัสเตอรด์มั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  

 นาํท่านล่องแม่นํา้ไรน.์..  

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) เมอืงหลวงของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ หรือประเทศทีแ่ผ่นดนิตํา่ ซึ่งพื้นดนิตํา่กว่า

ระดบันํา้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการทาํเขือ่นกัน้นํา้ต ัง้แต่สมยัโบราณ และ

เป็นเมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งอมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 

70 เกาะ เกาะเหล่าน้ีแบ่งแยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 กิโลเมตร มสีะพานเชื่อมระหว่างคลอง

มากกว่า 1,000 สะพาน  

 ..นาํท่านเดนิเล่นบริเวณย่านเรดไรทส์ตรีท ซึ่งเป็นย่านการคา้เพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คลา้ยๆกบัแหล่งพฒัพงษท์ี่

กรุงเทพฯ นาํท่านเดนิทางสู่ ซานสคาน หมู่บา้นกงัหนัลม ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัสญัลกัษณ์ของเนเธอรแ์ลนด ์ชมโรงงาน

รองเทา้ไม ้โรงงานทาํชีส ทีม่ชีื่อเสยีง 

คํา่ *.*.* อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั  *.*.* 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 



 
 

  

4 

วนัที่หกของการเดินทาง   หมู่บา้นกธีอรน์ - หมู่บา้นกงัหนัลม - อมัสเตอรด์มั 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกีธอรน์ (GIETHOORN)  หมู่บา้นแห่งสายนํา้หมู่บา้นไรถ้นนทีส่วยงาม นาํท่านล่องเรือภายใน

หมู่บา้นอสิระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

 นาํท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ทีท่่านจะไดส้มัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ิด  …

จากนัน้นาํท่านสู่ สถาบนัเจยีระไนเพชร ทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ชมการสาธติการเจยีระไนเพชร ทีม่ชีื่อเสยีง

ของโลก 

 

   

นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย  

21.50 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK150 / EK372  
 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง   สวุรรณภมูิ 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ *.*.*. 

18.55 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

*.*.*.*.*.*.* 

ก าหนดการเดินทาง 

ก าหนดเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กว่า 2ขวบ 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

5-11 ก.ย. / 11-17 ต.ค. / 18-24 ตค. 39,999.- 38,999.- 10,500.- 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 



 
 

  

5 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์

,การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้

ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกินจากทางสาย 

การบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของ

มค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
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6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

8. ค่าทปิ 60 ยูโร 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่ อวางแผนในการขอ

วซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได ้  (กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที่ศึกษาหรือทาํงานอยู่ ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้   

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํ

รอ้งขอวซ่ีา และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัติดวซ่ีาไมต่ํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทาง

ราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณ ีเก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์ 
(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย 

เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย
การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

 
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีา
เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วันกอ่นการเดนิทาง  
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- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้
ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นสําคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดชํ้าระคา่มัดจําทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรง
กับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็น
ผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก
คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิ

มัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั
ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่าย
นัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึ

ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ  เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก 
อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ ,  
อันเนื่องจากอุบัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง , 
การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน , ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ , สายการเดนิเรอื , 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่ ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัก
คราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการ

ทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่าง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนั ในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดย
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจาก

ความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอม
แปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจ

มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวน
สทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็น
สาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี”้ 

 
 
เอกสารประกอบการขอวซี่าเยอรมน ี 

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี ในทกุกรณี***  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่โดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้
 

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุา

นํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีร่ปูถา่ย  

จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครือ่งประดับ ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอร ์**แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รปูนะคะ หาก
จําเป็น** 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
(สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4. หลักฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 
ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อัพเดท 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทัวรด์ว้ยนะคะ  
*** ไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน และฝากประจํา *** 

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 
• หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ ์

4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง
ธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุให ้

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ 
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5. เอกสารสว่นตัว ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 
- ทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับ
ใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที่
สถานทตูดว้ย 
7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรณุารบกวนถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบริษทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวติัสว่นตวัของแต่ละท่านท่ีตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทุกช่องตามความเป็นจริง(ส าคญัมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

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

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตอ้งการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

 

ที่อยู่ปจัจุบนั / อาศยัมานานกี่ปี /  เบอรบ์า้น / เบอรม์ือถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

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

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

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น  /  เบอรบ์า้น  

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

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยู่บรษิทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บดิา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ  

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

 

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

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

 


