
 

 

เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน 4คืน  

 

แฟรงค์เฟิร์ต เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ เมืองโคโลญจน์  
มหำวหิำรโคโลญจน์ ไฮเดลเบร์ิก ปรำสำทไฮเดลเบร์ิก  



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู - สนำมบนิโดฮำ 

18.00  พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศขำออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคำน์เตอร์ Q สำย

กำรบิน กำตำร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบตัรโดยสารและ
โหลดกระเป๋าสมัภาระ 

21.00  ออกเดินทางสูส่นำมบินกรุงโดฮำ เที่ยวบนิที่ QR835 

00.50  เดินทางถงึ ท่ำอำกำศยำนโดฮำ ประเทศกำตำร์ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันที่ 2 ท่ำอำกำศยำนโดฮำ แฟรงเฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก Wertheim Village Oulet 

01.45  ออกเดินทางตอ่โดยสำยกำรบนิกำร์ต้ำแอร์เวย์เที่ยวบนิที่ QR069 

06.40  เดินทางถงึท่ำอำกำศยำนแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) เมืองแหง่ศนูย์กลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี 
เดินทางสู ่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. เมืองมรดกโลกจาก UNESCO ตัง้อยูใ่นรัฐบาลเดน-
เวิร์ทเทมแบร์ก ซึง่เป็นรัฐทางตะวนัตกเฉียงใต้ จดัเป็นเมืองที่เกา่แก่เมืองหนึง่ "Heidelberg" (ไฮเดลเบิร์ก หรือที่คน

เยอรมันจะออกเสียงว่ำ "ไฮเดลแบร์ก") เมืองเก่าแก่อายนุบัพนัปีของเยอรมนี เมืองแหง่นีข้ึน้ช่ือวา่โรแมนตกิที่สดุใน
เยอรมนี เสนห์่ของเมืองอยูท่ี่ความมีชีวิตชีวาของผู้คนใน เมืองที่เร่งรีบ ซึง่ตา่งจากวิถีชีวติในเมืองหลวง และยงัมีตลาดยา่น
เมืองเกา่ ท่ีเต็มไปด้วยแหลง่ช้อปปิง้และของกิน ทา่มกลางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ จากนัน้ น าทา่นขึน้ ชม
ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเกา่แก่ทีม่ีช่ือเสยีงทางด้านการทอ่งเทีย่วมากที่สดุของเมอืง โดย
ปราสาทนีถ้กูสร้างขึน้ในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค-เรอเนสซองซ์ ปราสาทตัง้อยูบ่นเนินเขา ในอดีตปราสาทแหง่นีใ้ช้เป็น
ปอ้มปราการ และ ตอ่มาได้ถกูเปลีย่นแปลง ให้เป็นปราสาทเมื่อ ปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแหง่นีจ้ะเคยถกูเผาและท าลายไป
บ้างในสมยัสงคราม แตก็่ยงัคงสภาพความสวยงามอยูเ่หนือแมน่ า้เนคการ์ได้จนกระทัง่ถึงทกุวนันี ้ชมถงัเบียร์ไม้โอ๊ค ทีใ่หญ่
ที่สดุ ในโลก จากนัน้น าทา่นผา่นชมมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์กเป็นมหาวิทยาลยัทีเ่กา่แก่ที่สดุในเยอรมนั มีช่ือเสยีงระดบัโลก
จน ได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่การศกึษา 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร ( มือ้ที่ 1)  

บา่ย  จนสมควรแก่เวลาน าทา่นดินทางสูเ่มือง Wertheim am Main 170 กม. 2.30 ชม. ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของเยอรมนี 
เป็นเมืองเลก็ๆ ที่สวยงามดัง่ภาพวาด โดดเดน่ด้วยปราสาทจากยคุกลางในชว่งศตวรรษที่ 12 ที่ตัง้อยูบ่นเนินเขา อิสระให้
ท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงตำมอัธยำศัย จากนัน้น าทา่นไป Wertheim Village เป็น Outlet Shopping ซึง่มีสนิค้าตา่งๆ ท่ีเป็น



 

 

แบรนด์ใน Collection ลา่สดุ มาขายถกูกวา่ถงึ 60% Wertheim Villageเป็นหมูบ้่าน  ที่ตัง้อยูร่ะหวา่งเมืองแฟรงก์เฟริตกบั
เมืองวสูเบิร์ก ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัการ ช้อปปิง้เอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชัน้น าไว้อยา่งมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, 
SWAROVSKI เป็นต้น อิสระให้ท่ำนได้เลอืกช้อปป้ิงและรัปประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่น
ดินทางกลบัสู ่แฟรงค์เฟิร์ต (89กม. 1.30ชม.) น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ีพกั 
ที่พกั: Plaza Frankfurt Congress Hotel (*Ex Sheraton Frankfurt Congress Hotel*) หรือระดับใกล้เคียงกนั (ชื่อ
โรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง)  หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการ
ปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมืองใกลเ้คียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคญัต่างๆ** 

 

วันที่ 3 แฟรงค์เฟิร์ต เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น ำ้ไรน์ เมืองโคโลญจน์ มหำวหิำรโคโลญจน์ เลเวอร์คเูซ่น 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่ 2) 

น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เซนต์กอร์  St. Goar 118 กม. 1.45 ชม. ทา่เรือแมน่ า้ไรน์ระหวา่งทางจะผา่นแหลง่ปลกูองุ่นท่ี
ผลติไวน์ขาวที่มช่ืีอเสยีงที่สดุของ เยอรมนี จนถงึที่ทา่เรือ เซนต์กอร์ (St. Goar) น าทา่นล่องเรือชมควำมสวยงำมของ
แม่น ำ้ไรน์ แมน่ า้สายส าคญั ที่สดุสายหนึง่ของยโุรป ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแมน่ า้  เพลดิเพลนิ กบั
ทิวทศัน์ของไร่องุ่น และ ปราสาทของโบราณอายกุวา่ 600 ปี และ  อาคารบ้านเรือนของอดีตเหลา่ขนุนางเยอรมนีที่เรียงราย
อยูส่องฟากฝ่ังแมน่ า้ผา่นบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึง่มตี านานเร่ืองเลา่ที่ลกึลบัของเสยีงสะท้อนท่ีเกิดขึน้ 
บริเวณนัน้และขึน้ฝ่ังที่ ท่ำเรือบ๊อพพำร์ด (Boppard) (ระยะทา15กม.) 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (มือ้ที่ 3)  

บา่ย  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโคโลญจน์ ระยะทาง 121กม. 1.45 ชม.เมอืงที่ตัง้อยูฝ่ั่ง แมน่ า้ไรน์ (Rhine River) และเป็นเมือง
เก่าแก่ที่เคยอยูภ่ายใต้การปกครองของพวกโรมนัน าทา่นชมมหำวิหำรโคโลญจน์ ชาวเยอรมนัเรียกวา่ DOM เป็นศาสน
สถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลกิ วิหารแหง่นีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
(Gothic) ปัจจบุนัมหาวิหารโคโลญจน์นบัเป็นจดุหมายส าคญัของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในปี 1996 ยา่นถนนคนเดิน Hohe Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วย



 

 

ร้านค้าคลาคล า่ไปด้วยผู้คน 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ มือ้ที่4 จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่เมือง เลเวอร์คเูซ่น ระยะทาง 25กม. 30 นาที จากนัน้
น าทา่นเข้าที่พกั 

ที่พกั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกล้เคียงกนั (ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้ง
พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมืองใกลเ้คียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคญัต่างๆ** 

 

วันที่ 4 เลเวอร์คเูซ่น เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์ เมืองบรูจส์ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่5) 

จากนัน้น าทา่นดินทางสู ่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels)ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยงัเป็น
ศนูย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแหง่สหภาพยโุรป อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์บญัชาการกลางขององค์การสนธิสญัญาปอ้งกนั
แอตแลนติกเหนือ นอกจากนีบ้รัสเซลส์ยงัเป็นท่ีตัง้ของนาโต (NATO) อีกด้วย ท าให้หลายประเทศมีสถานทตูในบรัสเซลส์ถึง 
3 แหง่ คือ สถานทตูปกติของแตล่ะประเทศ สถานทตูประจ าสหภาพยโุรป และสถานทตูประจ านาโต้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (มือ้ที่6) 

บา่ย  น าทา่น ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ำยรูปกับอะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหมึา ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์จากการรวมตวั ครัง้แรกของกลุม่ประเทศยโุรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผา่นชมอาคารบ้านเรือนในยคุเก่าๆ
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหวา่งกอธิค และนีโอกอธิค ผา่นชมบริเวณพระราชวงัที่ประทบัของกษัตริย์แหง่  เบลเยี่ยม (THE 
ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถา่ยภาพกบั แมนำคนิ พิส (MANNEKEN PIS) อนุสำวรีย์หนูน้อยยนืปัสสำวะ ซ่ึง

เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ถ่ำยภำพกับ จตุัรัสกร็องด์ ปลำช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึง่เป็นจตัรัุสที่สวย
ที่สดุในทวีปยโุรปรอบจตัรัุสเป็นอาคารโบราณนา่สนใจทัง้สิน้ จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองบรูจส์ 
(BRUGES)(100 กิโลเมตร 1.30 ชม.) เมืองที่ถกู กลา่วขานวา่เป็นเวนิสแหง่ตอนเหนือ เป็นเมืองทีเ่งียบสงบและมีมนต์เสนห์่
ของอารยธรรมในสมยัยคุกลาง จนรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO จนกระทัง่เดินทางถงึเมืองบรูจส์ 



 

 

น าทา่น ชมเมืองบรูจน์ เมอืงหลวงของแคว้นฟลนัเดอร์ ที่ได้ช่ือวา่เป็นเมืองที่สวยที่สดุเมืองหนึง่ ของยโุรป ในอดีตบรูจส์เคย
เป็นเมืองทา่ที่ส าคญัของเบลเยีย่ม แตเ่มื่อเมืองถกูปิดล้อมไมม่ี ทางออกทะเล จงึเสยีความเป็นเมืองทา่ให้แกแ่อนต์เวิร์ป ซึง่
กลายมาเป็นทา่เรือที่ใหญ่ที่สดุของเบลเยีย่ม น าทา่นเยี่ยมชม ย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำ จตุัรัสมำร์ก (THE MARKT) ซึง่เป็น
ที่ตัง้ของตลาดค้าขายและท่ีจดังานตา่งๆของเมือง รวมถงึ จตรัุสเบร์ิก (THE BURG) ลานกว้างหน้าบริเวณวงัเก่าสไตล์กอธิ
คซึง่กลายเป็นศาลาวา่การของเมอืงในปัจจบุนัผา่นชมหอประชมุสงฆ์และถา่ยภาพกบั หอระฆงัประจ าเมือง (THE BELFRY) 
ที่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสงูถงึ 83 เมตร และบนัได 366 ขัน้เพื่อขึน้สูย่อดของหอระฆงั 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภตัตำคำร มือ้ที่7  

ที่พกั: Velotel Brugge หรือระดับใกล้เคียงกนั (ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนั
ก่อนวนัเดินทาง) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลีย่นที่พกัไปพกัเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนคิ ติดงานแฟร์ 
หรือมีเทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

วันที่ 5 เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม หมู่บ้ำนซำนส์ สคนัส์ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มือ้ที่ 8) 

น าทา่นเดินทางสู ่กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (266 กิโลเมตร 4 ชัว่โมง ) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้อมัสเทล (AMSTEL) เร่ิมก่อตัง้ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจบุนัเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของเนเธอร์แลนด์ 
มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศนูย์กลางทางประวตัิศาสตร์ ท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของทวีปยโุรป โดยเฉพาะชว่ง
คริสต์ศตวรรษที่17 ซึง่เป็นชว่งยคุทองของเนเธอร์แลนด์ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร(มือ้ที่ 9) 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้ำนซำนส์ สคันส์ หมู่บ้ำนกังหนั (ZAANSE SCHANS) (22 กิโลเมตร 30 นาที่ ) หมูบ้่านอนรัุกษ์
วฒันธรรมเก่าแก่และวถีิชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมยัก่อนท่ีมีกลิน่อายหรือสญัลกัษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้
อยา่งครบถ้วน อดตีในหมูบ้่านนีม้ีกงัหนัลมกวา่ 800 ตวัทีใ่ช้ในงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่อาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจบุนั
และได้เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมูบ้่านซานส์ สคนัส์ ยงัมีโรงสาธิตวิธีการท าชีส และท ารองเท้าไม้ให้



 

 

ทา่นได้เข้าชม อิสระให้ทา่นเที่ยวชมหมูบ้่านนา่รักแหง่นี ้จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบัสู ่อมัเตอร์ดมั 
ศนูย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดมั ด้วยบรรยากาศการ
ล่องเรือหลังคำกระจก เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะให้ทา่นได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ถกูสร้างมาตัง้แต่
ศตวรรษที่ 17 มเีอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช่ัน้บนสดุของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน 
ระหวา่งลอ่งเรือผา่นบ้านเรือนแพที่อยูริ่มคลองที่มีอยูม่ากถงึ 2,500 หลงั แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สดุของอมัสเตอดมั จากนัน้
เรือจอดสง่ทา่นท่ีสถำบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการ
ยกยอ่งวา่ดีที่สดุแหง่หนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลอืกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ช านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการ
เจียระไนให้เป็นอญัมณีทีม่ีคา่ที่สดุ ส าหรับทา่นท่ีต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้คา่ เชิญทา่นเลอืกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรอง
ด้วย Certificate จากบริษัทฯท่ีมช่ืีอเสยีง จากนัน้เดินทางเข้าสูย่า่นใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) 
เขตยา่นใจกลางเมืองที่นกัทอ่งเทีย่วนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมอืง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยูใ่จกลางจตัรัุส และถนนแหง่
ความบนัเทงิหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอมัสเตอร์ดมั หรืออีกช่ือหนึง่คือยา่น Red Light District แล้วอิสระให้ท่ำนได้ช้
อปป้ิงตำมอัธยำศัย อมัสเตอดมัได้ช่ือวา่มถีนนช้อปปิง้ที่นา่ตื่นตาตื่นใจไมแ่พ้เมืองหลวงใดๆ ในยโุรป 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภตัตำคำร มือ้ที่  10 

ที่พกั: Corendon Village - The Urban หรือระดับใกล้เคียงกนั (ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบ
นดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมืองใกลเ้คียง กรณีโรงแรมในมิวนิค 
ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคญัต่างๆ** 

 

วันที่ 6 อัมเตอร์ดัม เมืองลิซเซ่ สวนเคอเตนฮอฟ ท่ำอำกำศยำนอัมเตอร์ดัม โดฮำ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มือ้ที่11) 

น าทา่นดินทางสู ่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยูท่ี่ชานเมอืงลซิเซ(่Lisse) ซึง่เป็นแหลง่ปลกูทิวลปิท่ีใหญ่และส าคญั
ของฮอลแลนด์ เมืองลซิเซอ่ยู่หา่งจากอมัสเตอร์ดมัเพยีง 29 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้ทัง้ทางรถไฟและรถเช่า รวมทัง้
จกัรยาน ทางรถไฟให้ลงที่ สถานไีลเดน(Leiden) แล้วตอ่รถบสัเข้าไปท่ีสวน ซึง่ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที สวนเคอเคนฮอฟ 
เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ตอ่มาสมาคมผู้สง่เสริมการ ปลกูดอกไม้ประเภทไม้หวัแหง่เมืองลซิเซ ่ได้ใช้สวนแหง่นีส้ง่เสริม



 

 

การปลกูไม้หวัพนัธุ์ใหม่ๆ  โดยแบง่ที่ให้กบับริษัทผู้ผลติไม้หวัเป็นผู้ปลกูและเข้าบ ารุงรักษา ซึง่ก็ท าให้เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ  ขึน้ในทกุ
ปี ซึง่ผู้สนใจต้นทิวลปิจากทัว่โลกจะมาชม สวนเคอเคนฮอฟ เป็นสวนท่ีมีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกวา่ 7 
ล้านต้นในแตล่ะปี ออกดอกบานสะพร่ังอยูด่ลูะลานตา สวนได้ถกูออกแบบไว้อยา่งสวยงาม ประกอบ ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
อนัเก่าแก่ มีทางเดินอนัร่มร่ืน บ้างก็มงีานประตมิากรรมประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มีสระน า้และน า้พ ุมีศาลาจดัแสดงกิจกรรม
ตา่งๆ เก่ียวกบัดอกไม้มากมาย มกีารจดัสวนตวัอยา่งการวางแผนจดัปลกูไม้ดอกไม้ใบ มีร้านอาหาร 4 แหง่ รวมทัง้คอฟ
ฟ่ีชอป สวนเคอเคนฮอฟนี ้จะเปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถงึปลายเดือนพฤษภาคมของทกุปี จนถึงเวลา
นดัหมายน าทา่นเดินทางสู ่ท่ำอำกำศยำนอัมเตอร์ดัม 

15.15  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงโดฮำ เที่ยวบินที่ QR980 

23.35  เดินทางถงึ ท่ำอำกำศยำนโดฮำ ประเทศ กำร์ต้ำ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

 

วันที่ 7 ท่ำอำกำศยำนโดฮำ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู                            

01.55  ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบนิที่ QR980 

12.55  เดินทางกลบัถงึ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทำรก พักเดี่ยว 

20 - 26 Mar 2019  47,900  47,900 47,900 20,000 12,500 

22 - 28 Mar 2019  47,900  47,900 47,900 20,000 12,500 



 

 

01 - 07 Apr 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

02 - 08 Apr 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

 

หมำยเหตุ 

หมำยเหตุ: รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบนิ, กำรจรำจร หรือ
ช่วงเทศกำลหรือวนัหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของท่ำนเป็น
หลัก เพื่อให้ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1. กำรเดนิทำงครัง้นีจ้ะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 20 ท่ำนขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดังกล่ำว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดินทางตอ่) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้
ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

 2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.กำรจองทัวร์และช ำระค่ำบริกำร 

- กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 20,000 บำท  

กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมลูยื่นวีซา่พร้อมเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง 



 

 

**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดนิทำง (จะต้องมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับและจ ำนวน
หน้หนังสือเดนิทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับตดิวซ่ีำไม่ต ่ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ **กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 

4.กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ช ำระเงนิค่ำจองค่ำทวัร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิได้ทุกกรณี และ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่ำทวัร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึเมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ 
หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ ัง่เป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัใกล้เคียงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ สำยกำรบินกำตำร์แอร์เวย์ จ ำกัดกระเป๋ำ 1ชิน้ น ำ้หนัก 30 กิโลกรัม ถอืขึน้เคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และคา่ประกนั
วินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกินทา่นต้องเสยีคา่ปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

6. การประกนัการเดินทาง บริษัทฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผู้ เดินทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY 
VISA โดยจะมคีวามคุ้มครองเบือ้งต้น ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ 
ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ15-75 ปีบริบรูณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ1-14 ปีบริบรูณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบรูณ์ วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ1-75 ปีบริบรูณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ76-80 ปีบริบรูณ์ วงเงิน
คุ้มครอง 1,500,000 บาท 



 

 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผู้ เอาประกนัภยัที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้ เอาประกนัท่ีมีอาย ุ76-80 ปีบริบรูณ์ วงเงิน
คุ้มครอง 1,500,000 บาท 
ซึง่ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบริษัท มากกวา่ข้อบงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจ
น าเที่ยว ท่ีบงัคบัให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดินทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้ กรณีทา่นต้องการซือ้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

7.รวมค่ำวีซ่ำวีซ่ำเชงเก้นแล้ว กรณีลกูค้ามีวซีา่เชงเก้นอยูแ่ล้วหกัออกจากคา่ทวัร์ 2,200 บาท 

6.อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เคร่ืองดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. คา่พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่ำทิปไกด์ คนขับรถ ท่ำนละ 45 EURO ต่อทริป 

กรณีวีซ่ำไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกสถำนทูต(วซ่ีำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทวัร์มำแล้ว ทำงบริษัทขอเกบ็เฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จริง 
เช่นค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวซ่ีำ/ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกตั๋วแล้ว)/ค่ำมัดจ ำแลนด์ (กรณีใกล้วนัเดินทำง) 

 7.หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถกูต้องและควำมเข้ำใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 20วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด
ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กำรประกันภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตามพ.ร.บ.การ
ทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้จากบริษัทประกนัทัว่ไปและ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดัไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้ 



 

 

14. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

  

  

เอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำเชงเก้น (เยอรมัน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรยื่น 15 วนัท ำกำร 

** ผู้เดินทำงต้องมำโชว์ตัวและสแกนลำยนิว้มือ ณ สถำนทูต ตำมวนัและเวลำที่นัดหมำย ** 

1.  พำสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุหากหมดอายกุรุณาน าไปตอ่อายกุ่อนน าสง่ และมีจ านวนหน้าเหลอื
อยา่งน้อย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซา่ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุม่เชงเก้นหรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง
กบัทางสถานฑตู 

2.  รูปถ่ำย รูปสีหน้ำตรงปัจจุบนั ฉำกหลังสขีำว ขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ และมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน ห้ามตกแตง่รูป ห้ามสวมแวน่สายตา 
ห้ามมเีคร่ืองประดบั ต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถา่ยรูปเทา่นัน้ 

3.  เอกสำรส่วนตัว 

ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรข้าราชการ (ถ้าม)ี 

ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชีวิต) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ (ถ้าเคยทีการเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน / ส ำเนำสตูิบัตร / หนังสือยนิยอมจำกบดิำ-มำรดำ / ส ำเนำพำสปอร์ตบิดำ-มำรดำ 

4. หลักฐำน/ใบรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั,วนัเดือน
ปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 



 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงำน หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาที่อนมุตัิให้ลาหยดุเพื่อเดินทาง
ไปยโุรป เทา่นัน้ไมต้่องระบช่ืุอประเทศ หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด และต้องมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนก่อนยืน่วีซา่ ต้องเป็น
ภำษำอังกฤษ และเป็นหลกัฐำนปัจจุบนัเท่ำนัน้ พร้อมประทบัตรำบริษัท โดยช่ือลกูค้าที่ระบใุนหนงัสอืรับรองทางการงาน ต้องสะกดช่ือ-สกลุ
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

4.2 กรณีเจ้ำของกิจกำร ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนที่มีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น พร้อมทัง้ 
เซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน และเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนงัสือรบัรองตวัจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (สถานทตูไม่
รับเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซา่) 

      เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี จะต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครองบดิาหรือมารดา หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหาก
เด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบดิา หรือถ้าเด็กไมไ่ด้เดินทางกบับิดาและมารดา จะต้องมจีดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากทัง้บิดาและมารดา พร้อมมกีารรับรองคา่ใช้จา่ยให้กบับตุรกบัผู้ที่บตุรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่ส านกังานเขตที่ท าเบียนบ้าน
อยู ่ (พร้อมแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการ
อยา่งถกูต้อง  และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารตอ่หน้าเจ้าที่รับยื่นวซีา่ด้วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และ
มีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดยีว 

4.4 กรณีที่เกษียณอำยุจำกงำนรำชกำร กรุณาแนบส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญมาด้วย 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้ำน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชีวติ) (ใช้หลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณี
ที่ไมไ่ด้เดินทางไปกบัสามี จะต้องมีจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ พร้อมกบัเขียนช่ือ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ของสามี และ
บตุร ท่ีมีด้วยกนั) 

5.  หลักฐำนกำรเงนิ 

 5.1ส ำเนำสมุดบัญชีเงนิฝำก ประจ ำหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดอืน (นับจำกวันปัจจุบนั) 

ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อน เมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา 

แนะน าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วนัก่อนวนันดัสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสุดท้ำยที่ลกูค้ำอัพเดท 15 วนัก่อนยื่น ต้องมียอดเงนิที่ครอบคลุมค่ำทัวร์ด้วย ** 



 

 

**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน** 

5.2หำกต้องรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลอื่นในคณะ 

ต้องท าเป็นหนงัสอืรับรองคา่ใช้จา่ย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี และบคุคลที่เจ้าของบญัชีออก
คา่ใช้จา่ยให้โดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กิน 14 วนัก่อนยื่น ต้องสะกดช่ือ-สกลุให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

5.3 กรณีที่บริษัทของท่ำนเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับผู้เดินทำงทัง้หมด ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบั
เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบรุายช่ือผู้ เดินทาง และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเก้น กรุณากรอกข้อมลูภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้อยา่งถกูต้อง เนื่องจากเป็นข้อมลูที่ต้องสง่
ให้กบัทางสถานทตู ทางบริษัทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได้เพราะถ้าข้อมลูผิดพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏิเสธวซีา่ได้ 

รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกลุ,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบตุรของผู้ เดนิทาง การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม 
อาจจะถกูระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนยีมที่ได้ช าระไป
แล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหมก็่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้วทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูเพ่ือให้อยูใ่นดลุยพินิจของสถานทตูเร่ืองวีซา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัท 

การยื่นวีซา่นัน้ ผู้ เดินทางต้องช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นก่อนเทา่นัน้ ถึงสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยื่นวีซา่ได้ 

** เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำต้องเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ และทำงบริษัทไม่มนีโยบำยรับแปลเอกสำร** 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 


