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ปราสาทไฮเดลเบริก์  | ลอ่งเรอืเทีย่วอัมสเตอรด์ัม | หมู่
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

20.30 น. 

  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ

ไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 
23.40 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG920 

 ***คณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่เดอืนเมษายน เป็นตน้ไป จะออกเดนิทางเวลา 23.45 น.และไป

ถงึแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 06.15 น.*** 
 

วนัที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์  – แบมเบริก์ – นูเรมเบริก์  

05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่29 มนีาคม 2563) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ าคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ที่

ส าคัญของประเทศ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองแบมเบริก์ (Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบิร์ก 
ส่วนที่เป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบรก์ไดร้ับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก 
เน่ืองจากเป็นหนึ่งในไม่กีเ่มืองในเยอรมนี ที่รอดพน้จากการที่ถูกบอมบใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตกึ

รามบา้นชอ่งในเขต 2 เมืองเกา่จงึ “เก่าจรงิ” มไิดส้รา้งหรือซ่อมแซมใหม่ใหดู้ “เหมือนเก่า” น าท่านชม
มหาวิหารแบมเบิร์ก หรือชื่อเป็นทางการว่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (The Imperial 
Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มคีวามสาคัญเป็นทีตั่ง้ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวง
แห่ง แบมแบรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดเิฮ

นรทีีส่อง  จากนัน้ชมศาลากลางหลังเกา่ของเมอืงทีส่รา้งคล่อมทับแม่น ้าเรกนติซ ์
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

         บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงที่มอีาคารบา้นเรอืนแบบโบราณทีส่วยงามเป็น

เอกลักษณ์ มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮติเลอร์ไดใ้ชส้ถานที่
แห่งน้ีเป็นกองบัญชาการทางการทหารเพือ่ต่อสูใ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติร
ถล่มเสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมอืง แต่ชาวเมืองก็ไดร้่วมมือกันบูรณะใหก้ลับมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียงของเดมิ

มากทีส่ดุ น าท่านถ่ายรูปกับวหิารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง   
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE  หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที ่3 นูเรมเบริก์ – วูซบ์วรก์ – ไฮเดลเบริก์– แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ 

วันที ่2. แฟรงกเ์ฟิรต์  – แบมเบริก์ – นูเรมเบริก์ 

วันที ่3. นูเรมเบริก์ – วูซบ์วรก์ – ไฮเดลเบริก์– แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์

วันที ่4. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ล่องเรอืแม่น ้าไรน์ – โคโลญ  

วันที ่5. โคโลญ – Outlet – หมู่บา้นกธีูรน์ – อัมสเตอรดั์ม  

วันที ่6. อัมสเตอรดั์ม – ล่องเรอืหลังคากระจก– เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – รอตเตอรดั์ม 

วันที ่7. รอตเตอรดั์ม – เกนท ์– บรูกส ์– บรัสเซลส ์  

วันที ่8. บรัสเซลส ์– สนามบนิ 

วนัที่ 9. กรุงเทพฯ 
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 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงวูซบ์วรก์ (Würzburg) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในบรเิวณฟรังโคเนียที่ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี หลังจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก 

(Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น ้าเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมอืง
ศูนย์กลางการศกึษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัย
แห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงน้ีท าใหม้นัีกท่องเทีย่วนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืน

เมอืงแห่งน้ี แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนักศกึษานานาชาต ิ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
บา่ย น าท่านเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชงิเขาเหนือแม่น ้าเน็ก

คาร์ ซ ึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มี
อายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ทีส่รา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอรกิ ที่
สรา้งเพื่อเป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคืนเดียว และน าท่านชมถัง

ไวน์ที่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจุถงึ 220,000 ลติร หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ น า
เทีย่วชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่กา่แกท่ี่สดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER 
หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มี
เวลาใหท้่านเดนิเล่นย่านถนน ZEIL ที่มหีา้งสรรพสนิคา้ที่ทันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้แฟชั่นน า  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH MOREFELDEN หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– โคโลญ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ท่าเรอืเซนตก์อร ์(St. Goar) น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น ้า

ไรน์ แม่น ้าสายส าคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่าน
แหล่งปลูกองุ่นที่ใชผ้ลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น 
ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหล่าขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงรายอยู่สอง

ฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่านบรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มีต านานเรื่องเล่าขานอันลกึลับของเสยีง
สะทอ้นทีเ่กดิขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ท่าเรอื บ๊อบพารด์ (Boppard)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 
4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอม
ออดโิคโลญ 4711 อันลือชือ่ น าเทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมัยโรมันเรอืงอ านาจน าท่านถ่ายรูปคู่

กับมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าใหต้อ้ง
หยุดพักการก่อสรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้น้ีจงึแลว้เสร็จในปี 
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1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ด
ในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสูงถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร 

ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พือ่อุทศิใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มารี  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมัน) 

ทีพ่กั 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE KOELN หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที ่5 โคโลญ – Outlet – หมูบ่า้นกธูีรน์ – อมัสเตอรด์มั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระเลือกซื้อสินคา้แบรนด์เนม

ม า ก ม า ย  อ า ทิ  เ ช่ น   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 อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นกธูีรน์ (Giethoorn Village) เมอืงทีไ่ดร้ับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์  

เมอืงเล็กๆทีม่ีผูค้นอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บา้นทีป่ราศจากถนนหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง 
ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพษิ   ผูค้นในหมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลัดเลาะ
คลองทีม่ีความยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร จากนั้นน าท่านล่องเรือชมหมู่บา้นกธีูร์น เพลดิเพลนิกับบรรย

กาศของหมู่บา้น unseen แห่งเนเธอร์แลนด ์หมู่บา้นที่ปราศจากถนนสักสาย ซึง่จะมีล าคลองลอ้มรอบ
หมู่บา้น การคมนาคมยังคงใชก้ารสัญจรทางน ้าด่ังเช่นในอดตี อสิระใหท้่านเที่ยวชมหมู่บา้นแห่งน้ี พรอ้ม
เก็บภาพความประทับใจ น าท่านเดนิทางสูเ่มืองอัมสเตอรดั์ม (Amsterdam) ศูนย์กลางการคา้ เศรษฐกจิ 

พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  
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ค า่ 

 

 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก VAN DER VALK SCHILPHOL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่6 อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก– เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – รอตเตอรด์มั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมอืงอัมสเตอรดั์มโดยการ ลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชวีติความ

เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแกอั่นงดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร ที่มีชือ่เสยีง
ระดับโลก ซึง่ท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกัน
นัน้ยังไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื่น อย่างนาฬกิา

ยี่หอ้ดังมากมาย อาทิ เช่น 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 จากนั้น
น าท่านเดนิเที่ยวชมและเลือกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมอืง

ที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลกึถงึทหารที่เสียชีวติในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่
หลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ านาจ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั้นน าเดนิทางสู่หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)   ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที่ระลกึ
กับกังหันลม สัญลักษณ์ทีส่ าคัญอย่างหนึง่ของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาว
ดัตชท์ี่ใชใ้สใ่นชวีติประจ าวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ ***คณะเดนิทาง

วนัที ่20 ม.ีค. 63 เป็นตน้ไป จะปรบัโปรแกรมจากหมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส์เป็น น าท่าน
เดนิทางสู่เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มพี ืน้ทีก่วา่ 200 ไร ่เชญิอสิระตาม
อธัยาศยักบัการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพนัธุห์ลากสีที ่ท่านจะชื่นชอบและ

ประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพนัธุท์ีบ่าน
สะพร ัง่อยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เช่น ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่เป็นตน้***    
***งานเทศกาลดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม – 10 พฤษภาคม 2563*** 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่รอตเตอรด์มั (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ามาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองน้ีไดร้ับการ
สง่เสรมิการท่องเที่ยวเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมอืงรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการคา้โลก

ในยุโรป อเมรกิา และแอฟรกิา ท าใหท้ีน่ี่มีระบบการขนสง่ทีด่ ีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือ
ภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงเวลา 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH BEDBANK-ROTTERDAM หรอืเทยีบเท่า 

 
 

วนัที ่7 รอตเตอรด์มั – เกนท ์– บรูกส ์– บรสัเซลส ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต ์(Ghent) เมืองที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยีย่ม ถนนหนทางผัง

เมอืงปูหนิแบบโบราณ ในยุคกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่ว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดยีว น าท่านชมเมอืง
เกนต์ซึง่แปลว่าการรวมกันของแม่น ้าสองสาย เพราะที่ตัง้ของเมืองอยู่บรเิวณที่แม่น ้าสเกลต์ Scheldt 
River มาบรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River แม่น ้าสองสายน้ีเป็นเสน้เลือดล่อเลี้ยงเมืองอันรุ่งเรืองในอดีต

นานนับศตวรรษและยังคงต่อเน่ืองจวบจนปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต ์(Castle of the 
Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความรุ่งเรืองในยุคสมัย
ของ Philip of Alsace เมืองท่ าในตอนเหนือของเบลเยี่ยม อันแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมอันเกา่แก ่ชมหอระฆังประจ าเมอืงทีส่งูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ที่

ดา้นล่างนั้น เป็น Cloth Hall ทีม่มีาตัง้แต่ทศวรรษที ่15 และไดร้ับเกยีรตเิป็น UNESCO World Heritage 
Siteน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูกส์ (Brugge) เมืองตอ้งมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่
สวยงาม ซึง่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรูซที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคูคลองเป็น

จ านวนมาก จนไดร้ับการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เป็ นเมืองที่มีความส าคัญทาง
ประวัตศิาสตร์เป็นอย่างมาก  น าท่าเยี่ยมชมจัตุรัสกลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต 
ของป้อมปราการประจ าเมืองอายุ 700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตล์

โกธิค บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครั ้งที่เมืองสัมผัส
บรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหติศักดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy 
Blood) ซึง่จะมกีารแห่พระธาตุขึน้ทุกปีในวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) สถานที่ตัง้

ส านักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ

อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึง่เป็นสัญลักษณ์รูปโครงสรา้ง
อะตอมทีข่ยายใหญ่หลายลา้นเท่าและสรา้งขึน้เป็นหอแสดงนทิรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึง่
ตอนน้ีไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอย่างมาก  จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูจ่ัตุรัสกลางเมอืงจตัุรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทัง้สีด่า้นดว้ย
ตกึโบราณ ตกึส่วนใหญ่ลว้นมีลวดลายปูนวจิติรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่า
การเมือง พพิิธภัณฑป์ระจ าเมือง อาคารของสมาคมอาชพีต่าง เป็นตน้  น าท่านชมและถ่ายรูปกับเมเน
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เกน้พสี (Manneken Pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยืนฉี่ ซ ึง่จะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองด์
ปลาซที่ซ ึง่มีผูค้นเขา้มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าใหส้รา้งความสนใจใหกั้บนักท่องเที่ยวจ านวนไม่

นอ้ยเป็นประตมิากรรมที่มมีาตัง้แต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรยีน เดอบูร ีจากนั้น
ใหท้่านเดนิเล่นอสิระชมเมืองหรือเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองตามอัธยาศัย รวมทัง้เลือกซือ้ ชมิ ช็อกโกแลต 
ซึง่ประเทศเบลเยียมยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่ามีรสชาติเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรัก

ช็อกโกแลต  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่8 บรสัเซลส ์ – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.10 น. เดนิทางกลับสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG935 

***คณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่เดอืนเมษายน จะออกเดนิทางเวลา 13.30 น.และถงึกรุงเทพเวลา 
05.35 น.*** 
 

วนัที ่9 กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 

 
 
*************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง 

เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม  
9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-

3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

07  – 15 ก.พ. 63  49,900 49,900 49,900 49,900 27,205 6,900 

17 – 25 ม.ีค. 63 50,900 50,900 50,900 50,900 28,205 6,900 

05 – 13 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 34,635 9,900 

10 – 18 เม.ย. 63 73,900 73,900 73,900 73,900 34,785 9,900 

11 – 19 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 36,925 9,900 

21 – 29 เม.ย. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 

 01 – 09 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 

12 - 20 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้

เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ
ยืน่วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ
การจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อ

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่น

การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค

ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญ
หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 
5. ค่าธค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศประเทศเยอรมนี (ผูย้ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกับศูนยย์ื่นวีซ่าในวัน

ยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500.- บาท) 

6. ค่าทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 EURO) 
7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (27 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะ

ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่าน

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมัตวิซีา่ได ้ 
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3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีม
หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับ
ตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 
การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก
เก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน
เป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรง
ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 

ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย
ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 

เรยีกเก็บ  
7. กรณียืน่วีซา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยื่น

วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน

ค่าทัวรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่

ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของ

ทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางที่

ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ปถา่ย 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็น

หูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    (ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่เป็น

ภาษาอังกฤษเท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุม่เกนิ 

1 เดอืนก่อนยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนายอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 

วัน กอ่นวันนัดสัมภาษณ์  

4.2 หากต้องรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่าย

ใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรุณาถ่ายส าเนามาทัง้ 2 เล่ม 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนล่าสดุ (เดอืนต่อเน่ืองดว้ยนะคะ) 

แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสัมภาษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
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-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ต

มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา พรอ้ม

กบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของทา่น) 

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

 

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

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

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

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
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5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดูแลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

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

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 
 
 


