
 

 

 HAPPY TIME IN BENELUX  

เบลเยี�ยม ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์ 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) 

 ชมกรงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) นครรฐัที�มพี ื�นที�ขนาดเล็กที�สดุแหง่หนึ�งของยโุรป 

 ตะลงึกบัความยิ�งใหญแ่ละงดงามของ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

 ลอ่งเรอืเที�ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 เมนทูอ้งถ ิ�นที�ตอ้งลอง ... ไสก้รอกเยอรมนั , ขาหมเูยอรมนั , หอยแมงภูเ่บลเยี�ยม 

 
 

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที�   6-12  ก.ย.61 59,900.- 

วนัที�  1-7, 22-28 พ.ย. 61 49,900.- 

วนัที�  1-7 ธ.ค. 61 49,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

ราคาเร ิ�มตน้ 49,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพ – บรัสเซลล ์– ลักเซมเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ ✈ O O NH MORFELDEN  

3. แฟรงคเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – โคโลญ O O O MERCURE HOTEL 

4. โคโลญ  - OUTLET – อมัสเตอรด์ัม - หมูบ่า้นกงัหันลมซานสคันส ์ O X O RAMADA APOLLO  

5. 
อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอืหลังคากระจก – บรัสเซลส ์–  

จัตรุัสกรองดป์ลาสต ์
O O O 

BRUSSELS 

AIRPORT 

6. บรัสเซลล ์– สนามบนิ O ✈ ✈  

7. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ   

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประต ู2 แถว 

D โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที� 2: กรงุเทพ – บรสัเซลล ์– ลกัเซมเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 

00.30 น. ออกเดนิทางสูบ่รัสเซลล ์โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 934 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ถงึสนามบนิบรสัเซลล ์เวลา 07.00 น.*** 

07.40 น. ถงึสนามบนิบรัสเซลล ์ประเทศเบลเยี�ยม (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั�วโมง และจะเปลี�ยนเป็น 

6 ชั�วโมงในวันที� 28 ตุลาคม 2561) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  นําท่านเดนิทางสู่

กรงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบริก์ นครรัฐที�มพีื�นที�ขนาดเล็กที�สดุแหง่หนึ�งของ

ยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมอืงเก่าแห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชมสะพานสมัย

โรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสํารดิของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  

พระราชวังที�ประทับของแกรนดด์ยคุ  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมัยโรมัน ชม

ววิทวิทัศนข์องเมอืงที�บา้นเรอืนตั �งเรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิ�ง 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ที�

สําคัญของเยอรมน ีนําชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึ�งเป็นจัตรุัสที�เกา่แกท่ี�สดุในเมอืง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ตั �งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจัตรุัส 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3: แฟรงคเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – โคโลญ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงที�สดุแสนโรแมนตกิ อกี

เมอืงของประเทศเยอรมน ี(Germany) ตั �งอยูบ่รเิวณฝั�งแมน่ํ �าเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมอืง

ศูนยก์ลางการศกึษาที�สําคัญของเยอรมัน เป็นที�ตั �งของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึ�งเป็นมหาวทิยาลัย

แห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี�ทําใหม้นัีกท่องเที�ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมา

เยอืนเมอืงแหง่นี� แลว้นําทา่นผา่นชมยา่นการคา้และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิจากนั�นนําเขา้ชม

ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที�สรา้งขึ�นอยูบ่นเชงิเขาเหนือแมนํ่�าเน็กคาร ์ซ ึ�งสามารถ

มองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึ�งมอีายุกว่า 900 ปี 

ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate)ที�สรา้งขึ�นโดยคําสั�งของพระเจา้เฟเดอรกิ ที�สรา้งเพื�อเป็น

ของขวัญวันเกดิแด ่พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึ�งสรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนั�นชมถงัไวนท์ี�ใหญท่ี�สดุใน

โลกมคีวามจถุงึ 220,000 ลติร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงสําคัญรมิแมนํ่�าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 4 

ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทั �งยังเป็นแหล่งผลตินํ�าหอม

ออดิโคโลญ 4711 อันลือชื�อ นําเที�ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําท่าน

ถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ�งเริ�มกอ่สรา้งมาตั �งแต่ปี 1248 แต่มเีหตทํุา

ใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทั �งนี�จงึแลว้

เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที�ใหญ่

และสงูที�สดุในโลกในสมัยนั�น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 

86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงคเ์พื�ออทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั MERCURE SEVERINHOF CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4: โคโลญ – OUTLET – อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระเลอืกซื�อสนิคา้แบรนด์

เนมมากมาย 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 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอสิรเสรีภาพ ของ

นักท่องเที�ยวจากทั�วโลก นําท่านผ่านชมเมอืงที�มากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับโลกต่างๆ มากมาย นํา

เดนิทางสูห่มูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ใหท้่านไดถ้า่ยรปูเป็นที�ระลกึกับกงัหันลม 

สญัลักษณ์ที�สําคัญอยา่งหนึ�งของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี�ใชใ้ส่

ในชวีติประจําวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึ นําท่านเดนิเที�ยวชมและเลอืก

ซื�อสนิคา้ที�บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงที�มอีนุสรณ์สงครามเพื�อรําลกึ



 

 

ถงึทหารที�เสยีชวีติในสงครามโลกครั �งที� 2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที�หลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งที�จักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรั�งเศสเรอืงอํานาจ 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 
 

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก RAMADA APOLLO AMSTERDAM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – บรสัเซลส ์– จตัรุสักรองดป์ลาสต ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลี�ยวเขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความ

เป็นอยู ่รวมทั �งสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตั �งแต่สมัยศตวรรษที� 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรอืนอันสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที�มชี ื�อเสยีงท่านจะ

ไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ื�นฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั�นยังไดม้โีอกาส

เลอืกซื�อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อื�น อยา่งนาฬกิายี�หอ้ดังมากมาย 

อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั�นอยา่ง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, 

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

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถบสัสูก่รงุบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม สถานที�ตั �ง

สํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิัญญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนั�นนําทา่นเขา้สูจ่ัตุรัสกลาง

เมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที�มชี ื�อเสยีงกลา่วขานกนัวา่สวยที�สดุแหง่หนึ�งในยโุรป ชม

ศาลาว่าการเมืองและอาคารที�สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส 

(Manneken pis) ซึ�งเป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยนืแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้ง

ประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพื�นเมอืงของชาวเบลเยี�ยมซึ�งมกีารเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน่ มี

เด็กชายชื�อจเูลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื�อดับชนวนและป้องกนัเมอืงไว ้

ได ้ชาวเมอืงจงึทํารปูแกะสลักนี� เพื�อระลกึถงึความกลา้หาญ 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ที�พกั         เขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม BRUSSELS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 6: บรสัเซลล ์– สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบรัสเซลล ์เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และได ้

ชอ๊ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษี 

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เที�ยวบนิที� TG 935 

***คณะเดนิทางต ั�งแต่วนัที� 22 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 13.10 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา เวลา 06.10 น.*** 

วนัที� 7: กรงุเทพฯ 

05.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



 

 

***คณะเดนิทางวนัที� 1 พ.ย. 61 ถงึกรงุเทพฯ เวลา 06.15 น.*** 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั  

เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : HAPPY TIME IN BENELUX  

เบลเยี�ยม ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   6-12  ก.ย. 61 

   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 



 

 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 29,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   1-7, 22-28 พ.ย. 61  

1-7 ธ.ค. 61  

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ 27,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 



 

 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ (14 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร) 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

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

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหม 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 



 

 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

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

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 



 

 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี 

*** ยื�นวซีา่เดี�ยวแสดงตนที�สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้

เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ�ว ใบหนา้ 90 % 

ของพื�นที�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครื�องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั�ง 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รปูนะคะ เพื�อความถกูตอ้ง 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กําลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 

- กรณีที�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั�ง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื�นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK 

GUARANTEE) ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น ระบุชื�อเจา้ของบัญช ีและบคุคลที�เจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี) 



 

 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรที�สถานทตูดว้ย** 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 


