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เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ 
เบลเยี�ยม 7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

  
   

 

 

 

 
 

 

 

 

นําท่านบนิตรงสู่อมัเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ อ.ีว.ีเอ แอร ์ดว้ยโปรแกรมเที�ยว

สบายๆไม่เหนื�อยเพราะใหท้่านไดพ้ักคา้งคนืกอ่นเที�ยว นําท่านเขา้ชมความยิ�งใหญ่ของ มหาวหิารโคโลญ 

(Cologne Cathedral)   ลอ่งเรอื Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั�งแมนํ่&าไรน์ เขา้ชมปราสาทอันโดด

เด่นเป็นสง่าที�ไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) แวะทักทายนอ้งเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซท์ี�

ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เยอืนจตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) จัตรุัสที�

กลา่วขานวา่สวยที�สดุในยโุรป ลอ่งเรอืเที�ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ  

 

 

กําหนดการเดนิทาง              8 -14 ส.ค. 2558 

       5 – 11 ก.ย.,26 ก.ย.-2 ต.ค.,3-9 ต.ค.2558 
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วนัแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – อมัสเตอดมั 

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก 

 

12.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงอมัสเตอรด์ัม โดยสายการบนิ EVA AIR เที�ยวบนิที� BR 075   

19.25 น. ถงึสนามบนิสคปิโพล กรุงอมัสเตอดมั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ผา่นขั &นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั�วโมง)  

 

 นําเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม BEST WESTERN BLUE SQUARE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี�สองของการเดนิทาง อมัสเตอรด์มั  - หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– OUTLET - โคโลญ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ (Zaanse Schans) 

สญัลักษณท์ี�สําคัญอยา่งหนึ�งของชาวดัตช ์นําทา่นถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกบักงัหันลม 

จากนั&นชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี�ใชใ้สใ่นชวีติประจําวันใน

งานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซื&อสนิคา้ของที�ระลกึ   

ระยะทาง 20 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 จากน ัdนนําทา่นเดนิทางสู ่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาทา่นได้

อสิระเลอืกซืdอสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, PRADA,BALLY, 

BURBERRY,CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY 

,NIKE,SKECHERS,DIESEL,AEMANI,CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, 

KIPLING,ERMENGILDO ZEGNA,TUMI, MICHAEL KORS ,LEVI’S, MEXX 

MCM,FURLA ฯลฯ จากนั&นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมอืง

สําคญัรมิแมนํ่&าไรน ์ และเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของประเทศเยอรมน ี ศนูยก์ลาง

ทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทั &งยังเป็นแหลง่ผลตินํ&าหอมออดโิคโลญ 

4711 อนัลอืชื�อ นําเที�ยวชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมัยโรมนัเรืองอํานาจ นํา

ทา่นเขา้ชมมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ�งเริ�มกอ่สรา้งมา

ตั &งแตปี่ 1248 แตม่เีหตทํุาใหต้อ้งหยุดพักการกอ่สรา้งไปบา้ง สง่ผลใหต้อ้งใช ้

เวลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทั &งนี&จงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิาร

โคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารที�ใหญแ่ละ

สงูที�สดุในโลกในสมยันั&น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงู

ถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื�ออทุศิใหนั้กบญุปี

ระยะทาง 194 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

 

 

 

ระยะทาง 92 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 
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เตอรแ์ละพระแมม่าร ี 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื&นเมอืง 

(ไสก้รอกเยอรมัน) 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พักโรงแรม MERCURE WEST  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี�สามของการเดนิทาง  โคโลญ – ลอ่งเรอืแมนํ่dาไรน ์- แฟรงกเ์ฟิรต์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ท่าเรอืบอ๊บพารด์ (Boppard) นําท่านลอ่งเรอื

ชมความสวยงามของแมนํ่ dาไรน ์แม่นํ&าสายสําคัญที�สดุสายหนึ�งของยุโรป ชม

ทัศนียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝั�งแม่นํ&า ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที�ใชผ้ลติไวน์

ขาวอันมชีื�อเสยีงที�สุดของเยอรมัน เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาท

ของโบราณอายุกวา่ 600 ปี และอาคารบา้นเรือนของอดตีเหล่าขุนนางเยอรมนีที�

เรียงรายอยู่สองฟากฝั�งแม่นํ&า ผ่านบรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) 

ซึ�งมตํีานานเรื�องเลา่ขานอันลกึลับของเสยีงสะทอ้นที�เกดิขึ&นบรเิวณนั&น และขึ&นฝั�ง

ที� ทา่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar)  

ระยะทาง 121 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและพาณชิยท์ี�สําคัญของเยอรมนีนําชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) 

ซึ�งเป็นจัตุรัสที�เก่าแก่ที�สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt 

City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ตั &งอยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผา่น

ชมสถานรีถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ�งถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพง

ในประเทศไทย โดยครั&งเมื�อคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที� 5 เชญิเดนิเลน่

ยา่นถนน ZEIL ที�มหีา้งสรรพสนิคา้ที�ทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื&อสนิคา้แฟชั�นหลากหลาย 

ระยะทาง 118 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื&นเมอืง 

(ขาหมเูยอรมัน) 

 นําเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม QGREEN HOTEL FRANKFURT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี�ส ี�ของการเดนิทาง แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืง

ที�สุดแสนโรแมนตกิ ตั &งอยู่บรเิวณฝั�งแม่นํ&าเน็กคาร์ (Neckar River) อดตีเมือง

ศนูยก์ลางการศกึษาที�สําคัญของเยอรมัน เป็นที�ตั &งของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ 

ซึ�งเป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี&ทําใหม้ี

ระยะทาง 88 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
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นักท่องเที�ยวนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแหง่นี& แลว้นําท่านผา่นชมยา่น

การคา้และแหล่งรวมของนักศกึษานานาชาต ิจากนั&นนําเขา้ชมปราสาทไฮเด

ลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที�สรา้งขึ&นอยู่บนเชงิเขาเหนือแม่นํ&าเน็กคาร ์ซึ�ง

สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิ

ทรายสแีดงซึ�งมอีายกุวา่ 900 ปี ชมประตคูนืเดยีว (Elisabeth’s Gate)ที�สรา้ง

ขึ&นโดยคําสั�งของพระเจา้เฟเดอรกิ ที�สรา้งเพื�อเป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ี

อลซิาเบธ ซึ�งสรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนั&นชมถงัไวนท์ี�ใหญท่ี�สดุในโลกมี

ความจถุงึ 220,000 ลติร 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงลกัเซมเบริก์(Luxembourg) ประเทศ 

ลักเซมเบริก์ นครรัฐที�มพีื&นที�ขนาดเล็กที�สดุแห่งหนึ�งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) 

ผา่นชมย่านเมอืงเกา่แห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัย

โรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมสํารดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล็์อตต ์ ศาลา

ว่าการเมอืง  พระราชวังที�ประทับของแกรนดด์ยุค  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์ม

เคลิ และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมววิทวิทัศน์ของเมอืงที�บา้นเรอืนตั &งเรียงรายอยู่

ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิ�ง 

ระยะทาง 243กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม BESTWESTER HOTEL INTERNATION หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี�หา้ของการเดนิทาง ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมี�ยม – จตัรุสักรองดป์ลาซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางโดยรถบัสสูก่รงุบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานที�ตั &งสํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ 

หรอืนาโต ้จากนั&นนําทา่นแวะชมและถา่ยรูปเป็นที�ระลกึกบั อนุสรณ์อะตอมเมี�ยม 

(Atomium) ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื�อปี

ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึ&นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญ่กวา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ 

ระยะทาง 213 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั&นนําทา่นเขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Palace) ที�มี

ชื�อเสยีงกล่าวขานกันว่าสวยที�สุดแห่งหนึ�งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและ

อาคารที�สวยงามโดยรอบจัตรัุส นําชมและถา่ยรูปกับแมเนเกนพสี (Manneken 

pis) ซึ�งเป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ถอื

เป็นรูปปั&นผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพื&นเมอืงของชาวเบลเยี�ยม เนื�องจากได ้

มกีารเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชื�อจูเลยีนสก ีมาพบสาย
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ชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื�อดับชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้

ชาวเมอืงจงึทํารูปแกะสลักนี& เพื�อระลกึถงึความกลา้หาญ เป็นตน้ เชญิท่านอสิระ

ตามอัธยาศัยกับการเดนิเล่นและเลือกซื&อของที�ระลกึ เช่น กระเป๋า KIPLING 

ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นตน้     

 
คํ�า 

 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

อาหารพื&นเมอืง 

(หอยแมลงภูอ่บ

ไวน์ขาว) 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พักโรงแรม RANADA BRUSSEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี�หกของการเดนิทาง  บรสัเซลส ์– อมัสเตอดมั – จตัรุสัดมัสแควร ์- ลอ่งเรอืหลงัคากระจก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั&นเดนิทางเขา้สู่กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) ศูนย์กลางการคา้ 

เศรษฐกจิ พาณชิยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ จากนั&นนําท่านกลับมาเดนิ

เที�ยวชมและเลือกซื&อสนิคา้ที�บริเวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) 

ศูนย์กลางของเมืองที�มีอนุสรณ์สงครามเพื�อ รําลึกถึงทหารที�เสียชีว ิตใน

สงครามโลกครั&งที� 2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที�หลุยส ์โบนาปาร์ต เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งที�จักรพรรด ินโปเลยีนแหง่ฝรั�งเศสเรอืงอํานาจ 

ระยะทาง 202 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ชมเมอืงอัมสเตอร์ดัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลี&ยวเขา้ตามลําคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทั &งสภาพบา้นเรอืนเก่าแกอ่ันงดงามสบืทอดมาตั&งแต่

สมัยศตวรรษที� 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ 

นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที�มีชื�อเสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและ

เรยีนรูพ้ื&นฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั&นยังไดม้ี

โอกาสเลอืกซื&อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื�น 

อ ย่ า ง น า ฬิ ก า ยี� ห ้อ ดั ง ม า ก ม า ย  อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX,PANERAI,TAG 

HEUER,IWC,PIAGET,LONGINES,OMEGA,TISSOT,CARTIER,BREITLING, 

CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั�นอย่าง GUCCI,DIESEL,DKNY,CHANEL,ICE 

,EMPORIO ARMANI,SWATCH,MICHEAL KORS,TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

18.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิสคปิโพล เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทํา    คนืภาษ ี

(Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซื&อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

21.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิอ.ีว.ีเอ แอร ์BR076  

วนัท ี�เจ็ดของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 
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13.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม : เนเธอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี ลกัเซมเบริก์  เบลเยี�ยม  

7 วนั 5 คนื  

โดยการบนิ EVA AIR 
                                             

กําหนดการเดนิทาง                8 -14 ส.ค. 2558 

       5 – 11 ก.ย.,26 ก.ย.-2 ต.ค.,3-9 ต.ค.2558 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 59,900.- 

พกัหอ้งเด ี�ยว เพิ�มทา่นละ 10,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัxวเคร ื�องบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยื�นวซี่าเอง 2,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีdรวม 
1. คา่ตัtวเครื�องบนิ ชั &นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

- กรณีเสยีชวีติและอวยัวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ&นอยูก่บัชว่งอาย ุ

      -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  
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 8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีdไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ&าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ&น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ dามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีี�สายการบนิมกีารปรบัข ึdนราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์ซึ�งโดยมาตรฐาน  

2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั) 

 

เง ื�อนไขการจอง 
1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัdน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวันจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ัxวโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั&ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ่้ายที�เกดิขึ&น 

  5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั &นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั &งแบบหมูค่ณะและยื�น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั &งหมด 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึdนจรงิเห 
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ขอ้มลูเบืdองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

 
1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื�อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื�นวซีา่ ดงัน ัdนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที�สถานทูตแจง้เง ื�อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยื�นวซีา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ}ไมค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่

ทวัรท์ ัdงหมด 

2. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ัdงส ิdน ท ัdงนีd

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัdน อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื�นวซีา่ และมสีทิธ ิ}ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ัxวเคร ื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัtวเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|การเรยีกเก็บคา่มดัจําตัtวเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัtวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|เรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ่้ายตามที�เกดิขึ&นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ&าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ&นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิเทา่นั&น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ| เก็บคา่ใชจ่้ายทั &งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัdงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นข ึdนไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ั &งนี&ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน

การมัดจําตัtว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณีย ื�นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ&นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / ค่ามัดจําตัtวเครื�องบนิ 

หรอืคา่ตัtวเครื�องบนิ (กรณีออกตัtวเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีี�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัxวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัdงหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ&นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ|ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัdงหมด 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเด ี�ยว        

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ&นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ|ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํ&า ซึ�งขึ&นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั&นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยื�นวซีา่เด ี�ยวแสดงตนที�สถานทตู *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 7 วนัทําการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลังวนัเดนิทางกลบั  (สําหรับทา่นที�มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

กรุณานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย  เพื�อความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  
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2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2x2 นิdว ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์อง

พืdนที�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ  แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานฑตูนะคะ 

180 บาทจาํนวน 4 รปูนะคะ เป็นรูปที�ถา่ยจากรา้นถ่ายรปูเทา่นั&น หา้ม

สวมแวน่ตา  หรอืเคร ื�องประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรปูสต ิ�กเกอร ์  รปูตาม

ตวัอยา่ง 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สาํเนาใบเปล ี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้

เคยเปลี�ยน) ทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ  

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 15 วนั

กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยที�ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื�น ตอ้งมยีอดเงนิที�ครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ ***** 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจาํ *** 

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถ่ายสําเนามาทั &ง 2 เลม่ 

• หากในสําเนาบญัชบีุ๊คแบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืน

ตอ่เนื�องดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 

วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื�นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

        GUARANTEE) ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั&น ระบชุื�อเจา้ของบัญช ีและบคุคลที�เจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หลกัฐานการทํางาน  

5.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน

และชว่งเวลาที�อนุมตัใิหล้าหยดุ ระบวุา่เดนิทางไป Europe เทา่น ัdนไมต่อ้งระบชุื�อประเทศและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซี่า  (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนั

เทา่น ัdน) โดยชื�อลกูคา้ที�ระบใุนหนงัสอืรบัรองทางการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

5.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที�มชี ื�อของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั &ง เซน็ชื�อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอก

ไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

5.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กาํลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั&น (สถานทูตไมร่บัเอกสารที�เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอม

และตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นย ื�นวซีา่) 

          5.4     กรณทีี�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

6 กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร 

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ที�อาจจะเกดิขึ&นโดยคัดฉบับจรงิจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดา

มาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ที�อาจจะเกดิขึ&นโดยคัดฉบับจรงิจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัdงกบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�อาจจะ

เกดิขึ&นโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

มาดว้ย พรอ้มทั &งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื�อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มทา่นใดทา่นหนึ�งเดนิทาง

มาสมัภาษณ์กับบตุรที�สถานทตูดว้ย 

7 เบอรม์อืถอืที�ตดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์ 

8 กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ที�แนบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เน ื�องจากเป็นขอ้มลูที�ตอ้งสง่   

     ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

     ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื�นวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

ชื�อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปิจัจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนิด หากต่างจากปจัจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
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  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื�อตวั นามสกุล ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที�อยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปจัจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษิทั ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันักเรยีน/นกัศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยู่ของสถาบนัศกึษา 

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

14. วซี่าเชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Iงแต่วนัที�........................................ ถงึวนัที�.............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิIวมอืเพื�อการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหน้านีI 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบุวนัที� หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มผีูอ้ื�นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามที�ระบุในชอ่ง 31 และ 32  

สิ�งที�ช่วยในการดํารงชพี      อื�นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิ�งที�ช่วยในการดํารงชพี   



 

  TK 005 GH 

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พกัที�มผีูจ้ดัหาให ้

   ชาํระค่าที�พกัล่วงหน้าแลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Iงหมดระหวา่งพาํนกัมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะลว่งหน้าแลว้    ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบุ)     อื�นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุ ลกูคา้จะตอ้งกรอกใหค้รบทกุชอ่งและใบกรอกขอ้มูลกบัเอกสารจะตอ้งตรงกนัเทา่น ัdน 

การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ัdงส ิdน ท ัdงนีdบรษิทั

เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัdน 


