
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์  

(เที่ยวโดฮา 1 วัน) 

LOVERS PLACES เบลเยีย่ม ลักเซมเบริก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์ 
(เทีย่วโดฮา 1 วัน) 7 วัน 5 คืน 

 
เดนิทาง มนีาคม  63  

 

 



 

 
 

 

โดฮา | บรัสเซลส์ | ไฮเดลเบิร์ก | แฟรงก์เฟิร์ต | โคโลญ | อัมสเตอร์ดัม | ล่องเรือหลังคากระจก  

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – โดฮา (เที่ยวเมืองโดฮา) 
วันที่ 2. โดฮา – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ 
วันที่ 3. บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก 
วันที่ 4. ไฮเดลเบิร์ก – วูซ์บวร์ก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงก์เฟิร์ต 
วันที่ 5. แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม  
วันที่ 6. อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สนามบิน 
วันที่ 7. กรุงเทพฯ   
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา       

02.00 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์
แอร์เวย ์โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

05.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 827 
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเข้าสู่เมืองโดฮา เมืองหลวงประเทศการ์ต้าที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งเปอร์เซียร์ ซึ่ง
สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากแม้พ้ืนที่ของประเทศส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทรายแต่กาตาร์
ก็เปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศอาหรับ ซึ่งในปี 2022 การ์ต้านั้นได้เป็น
เจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วย  น าท่านไปยังเขต เวสต์เบย์ (West bay) เขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกาตาร์ ผ่านชม
ตึกระฟ้ามากมาย เช่น ตึกเวิร์ลเทรดเซนเตอร์โดฮา  , ตึก อัล ฟาร์ดาล ทาวเวอร์ รวมถึงโรงแรมต่างๆ ซึ่งนอกจากนี้
ยังมีตึกที่เป็นที่ท าการของรัฐบาลด้วย หลังจากนั้นน าท่านต่อไปยัง The Pearl Qatar โครงการระดับเมก้าโปร
เจคต์การสร้างเมืองใหม่โดยการถมพ้ืนที่ทะเลออกไป ครอบคลุมพ้ืนที่ กว่า 4 ล้านตารางเมตร ลักษณะจะคล้าย
โครงการ The Palm ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปัจจุบันโครงการ The Pearl ยังไม่แล้วเสร็จ
ซึ่งคาดว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15 พันล้านยูเอสดอลลาร์เลยทีเดียว ส าหรับค าว่า The  

ราคาแนะน าเพยีง 45,900.- 

 



 

 
 

 
Pearl นั้นมาจากอดีตที่กาตาร์เคยเป็นผู้ส่งออกไข่มุกรายใหญ่ของโลกก่อนที่จะถูกญี่ปุ่นแซงในเวลาต่อมา น าท่าน
ชม Porto Arabia เฟสแรกที่สร้างเสร็จของโครงการ The Pearl ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งรวมร้านค้า สินค้าแบ
รนด์เนม ร้านกาแฟ ทาวเฮ้าส์ ร้านอาหารต่างๆ ทั้งอิตาลี สเปน จนถึงอาหารจีน น าท่านเดินเล่นชมบรรยากาศ
สบายๆ ริมชายหาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art) ซึ่งจะตั้งอยู่ที่กิโลเมตรสุดท้ายของ Doha 

Corniche โดยสถานที่นี้เป็นที่รวบรวมเก็บโบราณวัตถุอันมีค่า ที่มีร่องรอยจากอารยธรรมสมัยก่อนทั้ง รูปปั้นเก่าแก่ 
ภาพวาด จิวเวอร์รี่ ซึ่งนอกจากโบราณวัตถุแล้ว ตัวอาคารยังออกแบบ ดีไซน์สวยงามรวมถึงบรรยากาศรอบๆยังมี
ทัศนียภาพที่สวยงามมาก   หลังจากนั้นน าท่านต่อไปยัง “ซุค” (Souq Waqif) หรือตลาดพื้นเมืองชื่อดังของโดฮา 
โดยตัวตลาดแบ่งออกเป็น ตลาดนก ตลาดทอง และตลาดเครื่องเทศ สินค้าท่ีวางขายมีตั้งแต่ของที่ระลึกแบบแฮนด์
เมด อาหารพ้ืนบ้าน สัตว์เลี้ยง เหยี่ยว รวมถึงมีการแสดงโชว์นกเหยี่ยวและม้าด้วย แม้ว่าการ์ต้าจะเจริญไปมาก
แล้วแต่ที่นี่จะยังคงสภาพสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอาคารบ้านเรือนแบบอาหรับเอาไว้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นตาม
อัธยาศัย 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก DOHA HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 2 โดฮา – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ 

05.00 น. เดินทางสู่สนามบินโดฮา 



 

 
 

 
09.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินบรัสเซลส์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 193 
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 

ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร น าท่านเดินทางสู่กรุง
บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เป็นสถานที่ตั้งส านักงานใหญ่องค์การ
สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ น าท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเม่ียม 
(Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปีค.ศ. 1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจ าลอง
โลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นน าท่านเข้าสู่
จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชม
ศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken 
pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปั้นผู้สร้างประวัติศาสตร์
และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากได้มีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียน
สกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูป
แกะสลักนี้ เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ เป็นต้น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซ้ือของที่ระลึก 
เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายสวยงาม และ ช็อกโกแลต เป็นต้น 

ค่่า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

วันที่ 3 บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่ง

ของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน 
โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของ
แกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้ง
เรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น ่าเน็กคาร์ 

(Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ท าให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมา
เยือนเมืองแห่งนี้ แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนั้นน าท่านเข้าชมภายใน
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ าเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึ้นโดยค าสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพ่ือเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิ
ซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL DUO หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

วันที่ 4 ไฮเดลเบิร์ก – วูซ์บวร์ก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงก์เฟิร์ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองวูซ์บวร์ก (Würzburg) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณฟรังโคเนียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐ

บาวาเรียในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ าเมน (Main) เป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพ่ือผลิต
ไวน์ ซึ่งบรรดาสถาปัตยกรรมในเมืองนี้ล้วนเป็นสไตล์บารอค จึงได้รับสมญานามว่าเป็น Baroque City น าท่านชม
สะพาน Alte Mainbrücke สะพานข้ามแม่น้ าเมน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,300 ปี โดยสะพานนี้ถูก
ประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญขนาดใหญ่ 12 องค์ เมื่อยืนอยู่บนสะพานจะสามารถเห็นบ้านโบราณเรียงราย
สวยงาม มองเห็นปราสาท Festung Marienberg บนเนินเขา เป็นทั้งรูปปั้นนักบุญและบุคคลที่มีชื่อเสียง 
สะพานนี้ยังใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่า 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย ให้เวลาท่านอิสระเพ่ือช้อปปิ้งที่ WERTHEIM OUTLET เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมาย

อาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 
Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, 
Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่ส าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็น
สถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรัส
โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall 
หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่
มีห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นชั้นน า 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

วันที่ 5 แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ าหอมออดิโคโลญ 4711 
อันลือชื่อ น าเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น่าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) ซ่ึงเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้
ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของ
คริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็น
หอคอยแฝดสูงถงึ 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพ่ืออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย จากนั้นเดินทาเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลาง
ของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ 
โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก 

 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก VAN DER HOTEL A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 6 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคาระจก – สนามบิน  



 

 
 

 
เช้า 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพ
บ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมี
เอกลักษณ์ น่าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้
พ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคา
โรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่าง 
นาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD ร วม ไปถึ ง น า ฬิ ก า แ ฟชั่ น อ ย่ า ง  GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน น าเดินทางสู่สนามบินสนามบินสคิปโฮล เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบินกาตารแ์อร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 274 
23.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
02.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 980 

คณะเดินทางวันที่ 22-28 มีนาคม 2563 เดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ QR 836: (02.45 – 13.15) 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ  

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



 

 
 

ราคาแนะนา่เพียง  

LOVERS PLACES เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์  

(เที่ยวโดฮา 1 วัน) 7 วัน 5 คืน  

โดยสายการบินกาตารแ์อร์เวย์ (QR) 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

08 มี.ค. – 14 มี.ค. 63 45,900 45,900 45,900 23,400 8,900 

15 มี.ค. – 21 มี.ค. 63 46,900 46,900 46,900 24,400 8,900 

22 มี.ค. – 28 มี.ค.  63 46,900 46,900 46,900 24,400 8,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที ่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี รวม 

1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

 



 

 
 

 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกิน

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมน ี(ประมาณ 3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 EURO) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 EURO) 
 

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 



 

 
 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ่าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 

 

ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา 
ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง 
ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
 



 

 
 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ า
ตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี)  

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใช้เวลาท่าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส่าเนา 1 

ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน่าส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**                                                                                                

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่าง

น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด 

(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ่านักอยู่ต่างประเทศ , ท่างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี

เงื่อนไข และ ข้อก่าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได้ ข้อก่าหนดนี รวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 



 

 
 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ ว ใบหน้า 90 % ของพื นที่รูปถ่าย จ านวน 

2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา  คอนแทคเลนส์ หรือ

เครื่องประดับ , เปิดผมให้เห็นหูทั ง 2 ข้าง, ห้ามตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มี

รอยแม็ก, ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

แนะน่าให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ่านวน 4 รูปนะคะ เพื่อความ

ถูกต้อง 

3. หลักฐานการท่างาน  

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน    (ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 

เป็นตัน 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย 

4. หลักฐานการเงิน  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 
 

 

4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน 

รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวัน

นัดสัมภาษณ์  

4.2  กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

4.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ 

เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น และขอส าเนาหน้าพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของผู้ออก

ค่าใช้จ่ายให้ด้วย 

4.2.2ถ่ายส่าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนามาทั้ง 2 เล่ม 

6. หากในส าเนาบัญชีบุ๊คแบ๊งค์ของลูกค้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะน า

ให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 

 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ่า, บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสาร

หนี  กองทุน และสลากออมสิน** 

7. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบียนบ้าน 

-บัตรประชาชน 



 

 
 

 

-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) 

-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา

ด้วย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามา

ด้วย 

-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี

อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

**กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมา

สัมภาษณ์ด้วยกันกับบุตรที่สถานทูตด้วย** 



 

 
 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มส่าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 



 

 
 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

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

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

11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................  

13. ชื่อบริษัทที่ท างาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……….…… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่.......................................ถึงวันที่.......................................  

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 



 

 
 

 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส่าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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



 

 
 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น 

 
 
 


