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เที่ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแห่งเสรีภาพ สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ         

ชมกังหันลมโบราณและวถิชึวีติแบบชาวดัทชแ์ท ้ๆ ที่หมูบ่า้นกงัหนัลม (Zaanse Schans) เดนิทางสู ่     

กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เยอืนจตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) จัตุรัสทีก่ล่าวขานวา่สวยทีส่ดุใน

ยโุรป แวะทักทายนอ้งเล็กของประเทศในกลุม่เบเนลักซท์ีล่กัเซมเบริก์ (Luxembourg) ชมจตัรุสัมาเรยีน 

พลาสท  ์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของประวัตศิาสตร์และธุรกจิของนครมวินคิ(Munich)        

เขา้ชมปราสาทนอยชวาน สไตน ์(Neuschwanstein  Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทรา     

เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเยีย่ม – ลกัเซมเบริก์  

เยอรมนั – ออสเตรยี  

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์
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 เต็มอิม่กับธรรมชาตทิี่สุดแสนงดงามของฮลัสตทั(Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี                           

ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  ทีว่จิติรตระการตา  
 

กาํหนดการเดนิทาง  23 เม.ย.–1 พ.ค., 16–24, 17-25, 19-27 พ.ค., 30 พ.ค.-7 ม.ิย.,  

                                31พ.ค.-8 ม.ิย., 7-15, 14-22, 20-25, 21-29 ม.ิย. 2559 

 

 

        DAY 1: กรงุเทพฯ    

DAY 2: กรงุเทพฯ – โดฮา – อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลม 

     DAY 3: ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – บรสัเซลส ์– เมเนเกน้พสี 

     DAY 4: บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ – แฟรงกเ์ฟิรต์   

     DAY 5: แฟรงกเ์ฟิรต์ – นเูรมเบริก์ – มวินคิ  

     DAY 6: มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟุสเซน่  

     DAY 7: ฟุสเซน่ – ฮลัสตทั – เวยีนนา 

     DAY 8: พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารน์ทเ์นอร ์– สนามบนิ 

                                                        DAY 9: โดฮา – กรงุเทพฯ 
 

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ – โดฮา –  อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลม  

02.05 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 837   

04.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่โดยเทีย่วบนิที ่QR 273  

12.35 น. ถงึสนามบนิสคปิโพล กรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ ***กรุป้การเดนิทางวันที ่ 23 เม.ย. - 1 พ.ค. 2559   

นําท่านเดนิทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มพีืน้ที่

กวา่ 200 ไร ่เชญิอสิระตามอธัยาศัยกบัการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านา

พันธุห์ลากสทีี ่ ท่านจะชืน่ชอบและประทับใจ เพลดิเพลนิกับหมูม่วลของดอกทวิ

ลปิหลากหลายสสีันและไมด้อกนานาพันธุท์ีบ่านสะพร่ังอยู่ในสวนสวยและเรอืน
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 กระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์ จเิรเนียม ลลิลี ่ เป็นตน้ โดยหมูบ่า้นกังหันลมจะยา้ยไป

เทีย่ววันรุ่งขึน้แทน***  หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ (Zaanse Schans) 

สญัลักษณ์ทีสํ่าคัญอยา่งหนึง่ของชาวดัตช ์นําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับกังหันลม 

จากนัน้ชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจําวันใน

งานอาชีพต่างๆพรอ้มเชญิเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลึก จากนั้นเดินทางเขา้สู ่    

กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณชิยกรรม 

ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  เดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัรุสัดมัส

แควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่รําลกึถงึ

ทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบนา

ปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรด ินโปเลยีนแห่งฝร่ังเศสเรอืง

อํานาจ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GRAND AMSTELVEEN  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – บรสัเซลส ์– เมเนเกน้พสี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามลํา

คลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมา

ตั ้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมี

เอกลักษณ์ นําทา่นเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับ

โลก ซึง่ท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรใน

รูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน 

และท่านสามารถเลือกชมสนิคา้อื่น อย่างนาฬิกายี่หอ้ดังมากมาย อาท ิเช่น 

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

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อยา่ง 

GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, 

MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูก่รุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานทีต่ัง้สํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื 

หรือนาโต  ้ นําท่านชมและถ่ายรูป เ ป็นที่ระลึกกับ  อนุสรณ์อะโตเมี่ยม 

(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี 

ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ระยะทาง 202 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
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 ใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า จากนั้นเขา้สู่จัตุรัสกลางเมือง 

จตัุรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกล่าวขานกันว่าสวยทีสุ่ด

แห่งหนึ่งในยุโรป  ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส        

นําชมและถ่ายรูปกับเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรม

เด็กชายตัวเล็กๆกําลังยนืแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตร์และ

ตํานานพืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่มซึง่มกีารเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน่ 

มเีด็กชายชือ่จเูลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดับ

ชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารูปแกะสลักนี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้

หาญ อสิระการเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ ชอ๊คโกแล๊ต เบยีร ์ของฝากอกีมายมาย 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม RAMADA WOLUWE (CLASSIC) หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ – แฟรงกเ์ฟิรต์   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่    ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg)                       

นครรัฐทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ชมยา่นเมอืง

เกา่แห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแห่งแกรนดด์ยคุ ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์นเตรอะ

ดาม ประตมิากรรมสํารดิของแกรนด์ดัชเชส  ชาร์ล็อตต ์ ศาลาว่าการเมอืง  

พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยคุ  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อม

ปราการสมยัโรมนั ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขา

ดสูวยงามยิง่  

ระยะทาง 146 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและพาณชิยท์ีสํ่าคัญของเยอรมนี ผา่นชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสถานรีถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จ

ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็น

จัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall 

หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืของจัตรัุส 

ระยะทาง 277 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั)  

 นําเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม LEONADO ROYAL FRANKFURT หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง         แฟรงกเ์ฟิรต์ – นเูรมเบริก์ – มวินคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมอืงทีม่อีาคารบา้นเรอืน

แบบโบราณทีส่วยงามเป็นเอกลักษณ์ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และ

เมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นกองบัญชาการทาง

การทหารเพือ่ตอ่สูใ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 และตัวเมอืงโดนกลุ่มสัมพันธม์ติรถล่ม

เสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมอืง แตช่าวเมอืงก็ไดร้ว่มมอืกนับรูณะใหก้ลับมาอยูใ่นสภาพ

ใกลเ้คียงของเดิมมากที่สุด  นําท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนตล์อเรนซ ์                

(St. Lorenz) วหิารสวยประจําเมอืง มเีวลาใหท้่านไดอ้สิระเดนิเล่นในยา่นเมอืง

เกา่ทีส่วยงาม รวมทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอื สนิคา้แฟชัน่ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืง 

 
 

ระยะทาง 224 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   อาหารจนี  

 พาท่านเดินทางเขา้สู่นครมวินคิ (Munich) นําชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ 

บริเวณนี้เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค         

ทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมา

เตน้รํา เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 

ระยะทาง 170 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี   

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE NEUPERLACH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง         มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟุสเซน่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆที่

สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพื่อนําท่าน

เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ  ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein  Castle) ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินีย์

แลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพ

นยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติร

พสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ 

วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

ระยะทาง 130 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั)  
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 บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเกา่มาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิ

โรมนั เป็นทีต่ัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี  ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่

ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คย

มคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ 

และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

 

คํา่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL HIRSCH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง       ฟสุเซน่ – ฮลัสตทั – เวยีนนา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาทา่นออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 

4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตที่

อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นีว้า่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural -

Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่ง

ความฝัน 

ระยะทาง 280 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา เมอืงหลวงแหง่ประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี  

ระยะทาง 290 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

คํา่  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 เขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม HOTEL BOSEI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารน์ทเ์นอร ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace) แห่ง

ราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ

ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความ

โอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย นําทา่น ผา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่วสายหลัก  
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 ของกรุงเวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอันเกา่แกง่ดงาม เชน่ 

โรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวงัฮอฟเบริก์ 

(Hofburg Palace) ซึง่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์กมาตัง้แต่

ครสิต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตกึรัฐสภา ทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วง ค.ศ. 1873-1883

จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) 

สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 

เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้

เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้น

นาฬกิา Bucherer สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุ่นทันสมัย เชน่ Zara, H&M ฯ9ฯ และ

สนิคา้ของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชมิของหวานที่รา้น THE 

DEMEL รา้นเบเกอรร์ีใ่นยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลาง

กรงุเวยีนนา 

16.00 น. ไดเ้วลาอันควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิชเวทชาท กรุงเวยีนนา เพือ่ใหท้่านมี

เวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ใน

รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

19.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR184  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง          โดฮา – กรงุเทพฯ 

01.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

02.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์ 

เทีย่วบนิที ่QR 836 

 

12.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
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 หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน 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 ์– เบลเยีย่ม – ลกัเซมเบริก์  

เยอรมนั – ออสเตรยี  

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์     

 

กาํหนดการเดนิทาง     23 เม.ย.–1 พ.ค., 16–24, 17-25, 19-27 พ.ค., 30 พ.ค.-7 ม.ิย.,  

                                   31พ.ค.-8 ม.ิย., 7-15, 14-22, 20-25, 21-29 ม.ิย. 2559 
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,300.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...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] 
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 8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 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 : 9 x 2 = 18 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 
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1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทํา

ใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

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. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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 6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทํา

ให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 

1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก

โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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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. รปูถา่ย 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

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) 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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 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 หากตอ้งรบัรองค่าใช้จ่ายใหบุ้คคลอื่นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่าย (BANK         

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่าย

ใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

6. กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และมคีวามสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้

ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 
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7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์ 

 

8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่   

     ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(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 

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

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

     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 านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 
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    อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


