
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GER_NE_LUX_7D-BR-W07 

 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ 

เบลเยีย่ม 7 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

  
 

 

 

 

  

 

   

 

 นําท่านบนิตรงสูอ่มัเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ อ.ีว.ีเอ แอร ์ดว้ยโปรแกรมเทีย่ว

สบายๆไม่เหนื่อยเพราะใหท้่านไดพั้กคา้งคนืก่อนเทีย่ว นําท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ มหาวหิารโคโลญ 

(Cologne Cathedral)   ลอ่งเรอื Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝ่ังแมน้ํ่าไรน์ เขา้ชมปราสาทอัน

โดดเดน่เป็นสงา่ทีไ่ฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) แวะทักทายนอ้งเล็กของประเทศในกลุม่เบเนลักซท์ี่

ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) กลางหบุเขาอันสวยงาม เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) จัตรัุส

ทีก่ลา่วขานวา่สวยทีส่ดุในยโุรป ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ  

 

กาํหนดการเดนิทาง                    10-16 ม.ีค. 2559 

 

                        9 – 15 เม.ย. 2559 (เทศกาลดอกไม)้ 

 

                       28 เม.ย. – 4 พ.ค., 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2559 (เทศกาลดอกไม)้ 

 

   19-25 พ.ค., 4-10 ม.ิย., 25 ม.ิย. – 1 ก.ค. 
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วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – อมัสเตอดมั 

09.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิอ.ีว.ีเอ.แอร ์ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่GO HOLIDAY TOUR 

คอยอํานวยความสะดวก 

 

12.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์ัม โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR 075   

19.35 น. ถงึสนามบนิสคปิโพล กรงุอมัสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และ 

ปรับเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่27 มนีาคม 2559) 

 

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN BLUE SQUARE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       อมัสเตอรด์มั   – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– โคโลญ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ (Zaanse Schans) 

สญัลักษณ์ทีสํ่าคัญอยา่งหนึง่ของชาวดัตช ์นําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับกังหันลม 

จากนัน้ชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจําวันใน

งานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ  

ระยะทาง 30 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงสําคญัรมิ

แมน้ํ่าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของประเทศเยอรมน ีศนูยก์ลางทางการคา้ 

งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน้ําหอมออดโิคโลญ 4711 อนั

ลอืชือ่ นําเทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอํานาจ นําทา่นเขา้

ชมมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 

แตม่เีหตทํุาใหต้อ้งหยดุพกัการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หก

รอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีจ้งึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสน

สถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในโลกใน

สมยันัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 

86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงคเ์พือ่อทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี 

ระยะทาง 276 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

 

 

 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง(ขาหมเูยอรมนั)  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม LEONARDO COLOGNE หรอืเทยีบเทา่ 
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 วนัทีส่ามของการเดนิทาง         โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ํา้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ทา่เรอืบ๊อบพารด์ (Boppard) นําทา่นลอ่งเรอื

ชมความสวยงามของแมนํ่า้ไรน ์ แมน้ํ่าสายสําคัญทีส่ดุสายหนึง่ของยโุรป ชม

ทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแมน้ํ่า ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใชผ้ลติไวน์

ขาวอันมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของเยอรมัน เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาท

ของโบราณอายกุว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหล่าขนุนางเยอรมนีที่

เรยีงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น้ํา ผ่านบรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) 

ซึง่มตํีานานเรือ่งเลา่ขานอนัลกึลับของเสยีงสะทอ้นทีเ่กดิขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ัง

ที ่ทา่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar)  

ระยะทาง 130 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําเดินทางโดยรถโคช้สู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและพาณชิยท์ีสํ่าคัญของเยอรมนีนําชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) 

ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt 

City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ตัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืของจัตรัุส ผา่น

ชมสถานรีถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพง

ในประเทศไทย โดยครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที ่5 เชญิเดนิเล่น

ยา่นถนน ZEIL ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ทีท่นัสมยัและรา้นคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชัน่หลากหลาย 

ระยะทาง 125 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง(ไสก้รอกเยอรมนั)  

 นําเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Q GREEN HOTEL FRANKFURT               

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืง

ทีสุ่ดแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น้ําเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมอืง

ศูนยก์ลางการศกึษาทีสํ่าคัญของเยอรมัน เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ 

ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี้ทําใหม้ี

นักทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแหง่นี้ แลว้นําทา่นผา่นชมยา่น

การคา้และแหล่งรวมของนักศกึษานานาชาต ิจากนัน้นําเขา้ชมปราสาทไฮเด

ลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเชงิเขาเหนือแมน้ํ่าเน็กคาร ์ซึง่

สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิ

ระยะทาง 88 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 
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 ทรายสแีดงซึง่มอีายกุวา่ 900 ปี ชมประตคูนืเดยีว (Elisabeth’s Gate)ทีส่รา้ง

ขึน้โดยคําสั่งของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพือ่เป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ี

อลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนัน้ชมถงัไวนท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกมี

ความจถุงึ 220,000 ลติร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่     ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ 

   เ  เ  ร   นครรัฐทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) 

ผ่านชมยา่นเมอืงเกา่แห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแห่งแกรนดด์ยคุ ผ่านชมสะพานสมัย

โรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมสํารดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล็์อตต ์ ศาลา

ว่าการเมอืง  พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยคุ  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์ม

เคลิ และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมววิทวิทัศน์ของเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรียงรายอยู่

ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิง่ 

ระยะทาง 243กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม BEST WESTERN HOTEL INTERNATION               

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางโดยรถบสัสูก่รงุบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานทีต่ัง้สํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื 

หรอืนาโต ้จากนัน้นําทา่นแวะชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนสุรณ์อะตอมเมีย่ม 

(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี

ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ 

ระยะทาง 213 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัน้นําท่านเขา้สู่จัตุรัสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ทีม่ี

ช ือ่เสยีงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและ

อาคารทีส่วยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพสี (Manneken 

pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ถอื

เป็นรปูปัน้ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่ม เนื่องจากได ้

มกีารเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลียนสก ีมาพบสาย

ชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้

ชาวเมอืงจงึทํารูปแกะสลักนี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ เป็นตน้ เชญิท่านอสิระ
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 ตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING 

ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม และ ชอ็คโกแลต เป็นตน้     

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง(หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม RAMADA BRUSSEL                 

วนัทีห่กของการเดนิทาง  บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่   อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศูนยก์ลางการคา้ 

เศรษฐกจิ พาณชิยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  นําท่านเดนิทางสูเ่ทศกาล

ดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มพีืน้ทีก่ว่า 200 ไร่ เชญิอสิระตาม

อัธยาศัยกับการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากสทีี ่ท่านจะชืน่

ชอบและประทับใจ เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิหลากหลายสสีันและไม ้

ดอกนานาพันธุท์ีบ่านสะพร่ังอยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์ จเิร

เนยีม ลลิลี ่เป็นตน้ ***งานเทศกาลดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด ์กรุป้การเดนิทางวันที ่

9 – 15 เม.ย., 28 เม.ย. – 4 พ.ค., 30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2559   ***  เดนิ

เที่ยวชมและเลือกซื้อสนิคา้ที่บริเวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) 

ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อ รําลึกถึงทหารที่เสียชีว ิตใน

สงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรด ินโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอํานาจ 

ระยะทาง 202 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามลําคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตัง้แต่

สมยัศตวรรษที ่17 และทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลกัษณ์ นํา

ทา่นเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ซึง่ท่านจะ

ไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้ม

กนันัน้ยงัไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืก

ชมสนิคา้อืน่ 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 

 

18.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิสคปิโพล เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการทํา    คนืภาษ ี  
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 (Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิอ.ีว.ีเอ แอร ์BR076  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง กรงุเทพฯ 

14.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

โปรแกรม : เนเธอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี ลกัเซมเบริก์  เบลเยีย่ม 

7 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิ EVA AIR 
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กาํหนดการเดนิทาง                 10-16 ม.ีค. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,000.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  27,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดการเดนิทาง              9 – 15 เม.ย. 2559 (เทศกาลดอกไม)้ 

  อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  22,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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 กาํหนดการเดนิทาง            28 เม.ย. – 4 พ.ค., 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2559 (เทศกาลดอกไม)้ 

  อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  22,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดการเดนิทาง              19-25 พ.ค., 4-10 ม.ิย., 25 ม.ิย. – 1 ก.ค. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลู

เพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
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เง ือ่นไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GER_NE_LUX_7D-BR-W07 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว ้(30 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
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 ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

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

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัทาํการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากหลังวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารุด ฉีก

ขาด มรีอยขดีเขยีน (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ที่

รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รปู ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  

หา้มสวมแวน่ตา  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร ์ 

แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานฑตูนะคะ 180 บาทจํานวน 4 รปูนะคะ 

 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี)/

ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร/ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้เคยเปลีย่น) 

 

      4.  หลกัฐานการทํางาน  

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน

และชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ระบุวา่เดนิทางไป Europe เทา่น ัน้ไมต่อ้งระบุชือ่ประเทศและ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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 ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่วซี่า  (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนั

เทา่น ัน้) โดยชือ่ลูกคา้ทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอก

ไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม

และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

5.  หลกัฐานการเงนิ  

5.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 15 วัน

กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ ***** 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจํา *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งค์ของลูกคา้มีการแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือน

ต่อเนื่องดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 

วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

5.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

        GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

6. กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้
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 พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และมคีวามสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้

ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์ 

 

8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่   

     ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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 แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)             แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื......................................................อเีมล........................................................ 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรณุากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 
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      เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุชื่อ ......................................................  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่ 
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 1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2.  กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้ง

นานและอาจไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4.   หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บั

ทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้   

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่  

  


