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 เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 
 

 
 

 
 

 บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ าคัญของเยอรมน ี

 เขา้ชมปราสาท อันโดดเดน่เป็นสง่าทีไ่ฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) 

 น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

 ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 ถ่ายรูปกับปราสาททา่นเคานต ์(Castle of the Counts) ทีเ่มอืงเกนต ์(Ghent) 

 เทีย่วเมอืงเวนสิแหง่ยโุรปเหนอื ทีเ่มอืงบรูกก ์(Brugge) 

 เยอืนจตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรสัเซลส ์(Brussels) 

             เมนูพเิศษ,,  ขาหมเูยอรมัน ซปุกลุาซ และ เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน 

 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 55,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่ 19-26 ธ.ค. 61 55,900.- 

วนัที ่ 6-13, 10-17, 12-19 เม.ย. 62 69,900.- 

วนัที ่ 28 เม.ย.-5 พ.ค. 62 66,900.- 

วนัที ่ 11-18 พ.ค., 25 พ.ค.-1 ม.ิย. 62 59,900.- 

วนัที ่ 8-15 ม.ิย., 26 ม.ิย.-3 ก.ค. 62 59,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ ✈ ✈ ✈  

2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตรุัสโรเมอร ์– ไฮเดลเบริก์ ✈ O O 
LEONARDO 

HEIDELBERG 

3. ไฮเดลเบริก์ – ลักเซมเบริก์ – โคโลญ O O O 

MERCURE 

SEVERINSHOF 

KOELN CITY 

4. โคโลญ – Outlet – หมูบ่า้นกังหันลมซานสคันส ์– อัมสเตอรดั์ม 
O X O 

RAMADA APOLLO 

AMSTERDAM 

CENTER 

5. อัมสเตอรดั์ม – ลอ่งเรอืหลังคากระจก – แอนทเ์วริป์ O O O 
VAN DER VALK 

ANTWERP 

6. แอนทเ์วริป์ – เกนต ์– บรกูก ์– บรัสเซลส ์ O O O GRESHAM BELSON  

7. บรัสเซลส ์– สนามบนิ O ✈ ✈  

8. กรงุเทพฯ O ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์  

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประตู 2 แถว 

D โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.40 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 920 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.45 น. และถงึแฟรงค์

เฟิรต์ เวลา 06.00 น.*** 

วนัที ่2: แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– ไฮเดลเบริก์ 

05.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลีย่นเป็น 

5 ชั๋วโมงในวันที ่31 มีนาคม 2562) น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมนี รวมทัง้

เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ที่ส าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต 

ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยโุรปของ

รัชกาลที ่5 น าเทีย่วชมจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ 

THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมือง ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของ

จัตรุัสโรเมอร ์

 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่

บรเิวณฝ่ังแม่น ้าเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศนูย์กลางการศกึษาทีส่ าคัญของเยอรมัน เป็นทีตั่ง้

ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ี

ท าใหม้ีนักทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมืองแห่งน้ี แลว้น าทา่นผ่านชมยา่นการคา้และ

แหล่งรวมของนักศกึษานานาชาต ิจากนั้นน าเขา้ชมปราสาท           ไฮเดลเบริก์ (Heidelberg 

Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเชงิเขาเหนือแม่น ้าเน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ 

โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มีอายกุว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate)ที่

สรา้งขึน้โดยค าส่ังของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพื่อเป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่

สรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนัน้ชมถงัไวนท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกมคีวามจุถงึ 220,000 ลติร 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LEONARDO HEIDELBERG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ – โคโลญ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าเดนิทางสู่กรุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก์ นครรัฐที่มีพื้นทีข่นาดเล็กทีสุ่ด

แหง่หนึง่ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมยา่นเมืองเกา่แหง่ลักเซมเบริก์ เมืองแหง่แกรนดด์ยคุ ผ่านชม

สะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประตมิากรรมส ารดิของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่า

การเมือง  พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยคุ  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมัย

โรมัน ชมววิทวิทัศน์ของเมืองทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิง่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญรมิแมน่ ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญอั่นดับ 4 

ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้าหอม

ออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ น าเทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมัยโรมันเรอืงอ านาจ น าทา่นถา่ยรปู

คูก่บัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เร ิม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตม่ีเหตทุ าใหต้อ้งหยดุ

พักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้น้ีจงึแลว้เสร็จในปี 

1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุ

ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร 

ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมเูยอรมนั) 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE SEVERINSHOF KOELN CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: โคโลญ – Outlet – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– อมัสเตอรด์มั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่McArthurGlen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ที่

เป็นแหล่งช๊อปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด,์ เยอรมัน และ เบลเยีย่ม ที่นยิมมาเลอืกซือ้สนิคา้ราคายอ่มเยา

นานาชนิด อิสระให ้ท่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, 

HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX,  

GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)   ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ

กับกังหันลม สัญลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่ของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาว

ดัตชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นเดนิ

ทางเขา้สูก่รุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมืองแหง่แสงส ีและอสิรเสรีภาพ ของนักทอ่งเทีย่วจากท่ัว

โลก น าทา่นผ่านชมเมืองทีม่ากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับโลกตา่งๆ มากมาย 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTER หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5: อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – แอนทเ์วริป์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมืองอัมสเตอรดั์มโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู ่

รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอั่นงดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 และทัศนียภาพของบา้นเรอืน

อันสวยงามอยา่งมีเอกลักษณ์ น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีม่ีชือ่เสยีงทา่นจะไดสั้มผัส

และเรยีนรูพ้ื้นฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังไดม้ีโอกาสเลอืกซื้อ

เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อื่น อยา่งนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ 

ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 

BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง  GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมืองทีม่ีชื่อเสยีงในเรือ่งของต านานยักษ์ ดรูโอน อันติ

โกน (Druoon Antigoon) ทีอ่าศัยบรเิวณแม่น ้าสเกลท ์(Scheldt River) ทีเ่ชือ่มกับทะเลเหนือทีป่ากน ้า

เวสเทริ์นสเกลต์ (Western Scheldt) น าท่านถ่ายรปูกับ Cathedral of Our Lady เป็นโบสถ์สไตล์โกธคิ

ขนาดใหญท่ีส่งูทีส่ดุในประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึความงดงามทีถ่กูประดับตกแตง่อยา่งวจิติร

ตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรปูปั้น ทางเดนิ เรยีกไดว้่าทกุอยา่งงดงามไรท้ีต่ ิและอสิระให ้

ทา่นไดเ้ดนิเลน่ทีต่ลาด Grote Markt 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม VAN DER VALK ANTWERP หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: แอนทเ์วริป์ – เกนต ์– บรูกก ์– บรสัเซลส ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกนต ์(Ghent) เมืองทีม่ีขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 4 ของเบลเยีย่ม ถนนหนทางผัง

เมืองปูหนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมืองเกนต ์ไดช้ือ่ว่าเป็นรองนครปารสีเพียงแหง่เดยีว น าทา่นชมเมอืง

เกนต์ซึง่แปลว่าการรวมกันของแม่น ้าสองสาย เพราะทีตั่ง้ของเมืองอยู่บรเิวณทีแ่ม่น ้าสเกลต ์Scheldt 

River มาบรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River แม่น ้าสองสายน้ีเป็นเสน้เลอืดล่อเลีย้งเมืองอันรุง่เรอืงในอดีต

นานนับศตวรรษและยังคงตอ่เน่ืองจวบจนปัจจุบัน น าทา่นถา่ยรูปกับปราสาทท่านเคานต ์(Castle of 

the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความรุ่งเรืองในยุค

สมัยของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ย

สถาปัตยกรรมอันเกา่แก ่ชมหอระฆังประจ าเมืองทีส่งูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเดน่ของเสน้ขอบฟ้า 

ที่ดา้นล่างนั้น เป็น Cloth Hall ที่มีมาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และไดร้ับเกียรตเิป็น UNESCO World 

Heritage Site  จากนัน้น าเดนิทางสูเ่มอืงบรูกก ์(Brugge) ซึง่เป็นเมืองรมิชายฝ่ังทะเลทีม่ีชือ่เสยีงของ

ประเทศเบลเยยีม และไดร้ับเลือกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โดยมีสมญานามว่า เวนิ
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สแหง่ยุโรปเหนอื เพราะเป็นเมืองทีม่ีการใชล้ าคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ้ ลักษณะของเมืองน้ี

ลอ้มรอบดว้ยคเูมืองสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ ์บา้นเรอืน ถนนทีส่ะอาดสวยงาม ซึง่สว่นใหญล่ว้นเป็น

สถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์และมีสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รุง บรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ม สถานทีตั่ง้ส านักงาน

ใหญอ่งคก์ารสนธสัิญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ

กับ อนุสรณ์อะโตเมีย่ม(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปี 

ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนครสิตัล โดยขนาดใหญก่ว่าโมเลกลุของจรงิ

ถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนัน้เขา้สูจั่ตรัุสกลางเมืองจตุัรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทีม่ีชือ่เสยีง

กลา่วขานกันว่าสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจัตรุสั น า

ชมและถา่ยรปูกับเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยนืแอน่ตัว

ปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยีย่มซึง่มีการเลา่ขานกันมา

หลากหลายต านาน เชน่ มีเด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อ

ดับชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจงึท ารปูแกะสลักน้ี เพื่อระลกึถงึความกลา้หาญ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GRESHAM BELSON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: บรสัเซลส ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางสูส่นามบนิบรัสเซลส ์เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax 

 Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.10 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 935 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่5 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 13.30 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 05.35 น.*** 

วนัที ่8:  กรุงเทพฯ   

06.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหตุ 

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
โปรแกรม : เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   19-26 ธ.ค. 61  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 55,900.- 
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เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 33,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   6-13, 10-17, 12-19 เม.ย. 62  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   28 เม.ย.-5 พ.ค. 62   

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 66,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 66,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 66,900.- 
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เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
66,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   11-18 พ.ค., 25 พ.ค.-1 ม.ิย. 62  

8-15 ม.ิย., 26 ม.ิย.-3 ก.ค. 62   

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 37,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์

อยูต่อ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  



CODE :GOE15 

 

 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

        ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล  

        เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

        เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

        เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

        **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

        [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมีคา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่  

เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยูโร) 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วีซา่ ภายใน  

3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื่อไดรั้บการยนืยันว่ากรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วีซา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์

ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่่านการอนมุตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซี่า 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพินจิของสถานทตู มิใชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวีซา่ไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และ

คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วีซ่าและคา่บรกิารยืน่วีซา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบิน 

(กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

 อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูิ

ต า่ 
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3. กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี 

*** ยืน่วซีา่เด ีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรือนกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูต้องการเพ ิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได้ ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต่างชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแต่งรูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถ่ายจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

สดัส่วนใบหนา้ 90% 
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3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่)  

- เจ้าของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสัมภาษณ์  

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สัมภาษณ ์

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุ ือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
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-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง[ภาษาไทย]………………………………………………………………………….  

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… … 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….……… 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) 

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

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

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

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

รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา 

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

รหัสไปรษณีย…์…….…… 
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14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดตั้ง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซี่าเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

    

                                     กรณุาระบุชือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี                                         ส ิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี 

   เงนิสด                   เงนิสด 

   เช็คเดนิทาง      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   บัตรเครดติ     คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   อื่นๆ (โปรดระบุ) 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)        

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 


