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EUROPE TULIP LOVER 

เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม  

9 วัน 6 คืน 
เดินทาง กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม 63  

เร่ิมต้นเพียง 49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. แฟรงกเ์ฟิรต์  – แบมเบิรก์ – นเูรมเบิรก์ 
วนัท่ี 3. นเูรมเบิรก์ – วซูบ์วรก์ – ไฮเดลเบิรก์– แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์

วนัท่ี 4. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรือแมน่  า้ไรน ์– โคโลญ  

วนัท่ี 5. โคโลญ – Outlet – หมูบ่า้นกีธรูน์ – อมัสเตอรด์มั  

วนัท่ี 6. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก– เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – รอตเตอรด์มั 

วนัท่ี 7. รอตเตอรด์มั – เกนท ์– บรูกก ์– บรสัเซลล ์  

วนัท่ี 8. บรสัเซลล ์– สนามบิน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

  
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

23.40 น. ออกเดินทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 
 ***คณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ เดือนเมษายน เป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 23.45 น.และไปถึงแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 
06.15 น.*** 

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์  – แบมเบิรก์ – นูเรมเบิรก์  
05.55 น. ถงึสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 

29 มีนาคม 2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคัญของเยอรมนี 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ที่ส  าคัญของประเทศ จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก 
(Bamberg) น าท่านชมเมืองแบมเบิรก์ สว่นที่เป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ใหเ้ป็น
เมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองในเยอรมนี ที่รอดพน้จากการที่ถกูบอมบใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ตึกรามบา้น
ช่องในเขต 2 เมืองเก่าจงึ “เก่าจรงิ” มิไดส้รา้งหรอืซ่อมแซมใหม่ใหด้ ู“เหมือนเก่า” น าท่านชมมหาวิหารแบมเบิรก์ หรือชื่อเป็น
ทางการว่า มหาวิหารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความ
สาคญัเป็นที่ตัง้ของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่ง แบมแบรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกใน
ปี ค.ศ.1004  โดยจกัรพรรดิเฮนรทีี่สอง  จากนัน้ชมศาลากลางหลงัเก่าของเมืองที่สรา้งคลอ่มทบัแม่น  า้เรกนิตซ ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
         บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มี

ประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานที่แห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทาง
การทหารเพื่อต่อสูใ่นสงครามโลกครัง้ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุ่มสมัพันธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทั้งเมือง แต่ชาวเมืองก็ได้
รว่มมือกนับรูณะใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียงของเดิมมากที่สดุ น  าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วิหาร
สวยประจ าเมือง   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE  หรอืเทียบเท่า  

วันที ่3 นูเรมเบิรก์ – วูซบ์วรก์ – ไฮเดลเบิรก์– แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองวูซบ์วรก์ (Würzburg) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในบริเวณฟรงัโคเนียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรฐับาวาเรียใน
ประเทศเยอรมนี หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณ
ฝ่ังแม่น  า้เน็กคาร ์(Neckar River) อดีตเมืองศนูยก์ลางการศึกษาที่ส  าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนกัท่องเที่ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือน
เมืองแห่งนี ้แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนกัศึกษานานาชาติ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น  า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นวิว

ทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s 
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Gate) ที่สรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอรกิ ที่สรา้งเพื่อเป็นของขวญัวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้งเสร็จภายใน
คืนเดียว และน าท่านชมถงัไวนท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลกมีความจถุงึ 220,000 ลติร หลงัจากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ 
น  าเที่ยวชมจตัุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรุสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City 
Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสัโรเมอร ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มี
หา้งสรรพสนิคา้ที่ทนัสมยัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นน  า  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NH MOREFELDEN หรอืเทียบเท่า 

วันที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ล่องเรือแม่น า้ไรน ์– โคโลญ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สูท่่าเรอืเซนตก์อร ์(St. Goar)  น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น  า้ไรน ์แม่น  า้สายส  าคัญ
ที่สดุสายหนึ่งของยโุรป ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น  า้ ผ่านแหล่งปลกูองุ่นที่ใชผ้ลิตไวนข์าวอันมีชื่อเสียง
ที่สดุของเยอรมนั เพลดิเพลนิกบัทิวทศันข์องไรอ่งุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรือนของอดีตเหล่า
ขนุนางเยอรมนีที่เรยีงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น  า้ ผ่านบรเิวณผาหินโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึ่งมีต  านานเรื่องเล่าขานอันลกึลบั
ของเสยีงสะทอ้นที่เกิดขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที่ ท่าเรอื บ๊อบพารด์ (Boppard)  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสู ่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส  าคญัรมิแม่น  า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี 

ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ น  าเที่ยวชมตัว
เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรอืงอ  านาจน าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมา
ตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตทุ  าใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ ์ทั้งนีจ้ึง
แลว้เสรจ็ในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสงูที่สดุในโลก
ในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่อ
อทุิศใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมเูยอรมนั) 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE KOELN หรอืเทียบเท่า 

วันที ่5 โคโลญ – Outlet – หมู่บ้านกีธูรน์ – อัมสเตอรด์ัม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  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   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองที่ไดร้บัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์”  เมืองเล็กๆที่มีผูค้น

อาศยัอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บา้นที่ปราศจากถนนหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จึงท  าใหป้ราศจากมลพิษ   
ผูค้นในหมู่บา้นจะเดินทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนั้นน  าท่าน
ลอ่งเรอืชมหมู่บา้นกีธูรน์ เพลดิเพลนิกบับรรยกาศของหมู่บา้น unseen แห่งเนเธอรแ์ลนด ์หมู่บา้นที่ปราศจากถนนสกัสาย ซึ่ง
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จะมีล  าคลองลอ้มรอบหมู่บ้าน การคมนาคมยังคงใช้การสญัจรทางน ้าดั่งเช่นในอดีต อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแห่งนี ้
พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ น  าท่านเดินทางสูเ่มืองอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม 
ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั VAN DER VALK SCHILPHOL หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6 
อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก– เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – 
รอตเตอรด์ัม  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล  าคลอง สมัผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้ง

สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่  17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมี
เอกลกัษณ ์น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจยีระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้ืน้ฐานใน
การดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่าน
สามารถเลือกชมสินคา้อื่น อย่างนาฬิกาย่ีหอ้ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, 
LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, 
DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนั้นน  าท่านเดิน
เที่ยวชมและเลอืกซือ้สนิคา้ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองที่มีอนุสรณส์งครามเพื่อร  าลกึถึง
ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่
จกัรพรรดินโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ  านาจ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น  าเดินทางสูห่มู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans)   ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที่ระลกึกับกังหันลม สญัลกัษณ์

ที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี่ใชใ้ส่ในชีวิตประจ า วันในงานอาชีพ
ต่างๆพรอ้มเชิญเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ ***คณะเดินทางวันท่ี 20 มี.ค. 63 เป็นต้นไป จะปรับโปรแกรมจากหมู่บ้าน
กังหันลมซานสคันสเ์ป็น น าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ท่ีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ท่ีกว่า 200 ไร่ 
เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุห์ลากสีท่ี ท่านจะช่ืนชอบและประทับใจ 
เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธุท่ี์บานสะพร่ังอยู่ในสวนสวยและ
เรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จเิรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น***    
***งานเทศกาลดอกไม้ท่ีเนเธอรแ์ลนด ์ มีตัง้แต่วันท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563*** 
จากนัน้น  าท่านเดินทางสูร่อตเตอรด์ัม (Rotterdam) เมืองท่าหลกั และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น  า้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองนีไ้ดร้บัการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม 
ปัจจบุนัเมืองรอตเตอรด์มัเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยโุรป อเมรกิา และแอฟริกา ท  าใหท้ี่นี่มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
การขนสง่ระหว่างประเทศหรอืภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตดิ้น รถบสั รถราง และรถไฟ ที่ตอ้งสะอาดและตรงเวลา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NH BEDBANK-ROTTERDAM หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่7 รอตเตอรด์ัม – เกนท ์– บรูกก ์– บรัสเซลล ์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองเกนต ์(Ghent) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของเบลเย่ียม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ 
ในยคุกลางเมืองเกนต ์ไดช้ื่อว่าเป็นรองนครปารสีเพียงแห่งเดียว น  าท่านชมเมืองเกนตซ์ึ่งแปลว่าการรวมกันของแม่น  า้สองสาย 
เพราะที่ตั้งของเมืองอยู่บริเวณที่แม่น  า้สเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกับแม่น  า้ไลส ์Lys River แม่น  า้สองสายนีเ้ป็นเสน้
เลอืดลอ่เลีย้งเมืองอนัรุง่เรอืงในอดีตนานนบัศตวรรษและยงัคงต่อเนื่องจวบจนปัจจบุนั น  าท่านถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต ์
(Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ 
Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเย่ียมอนัแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ชมหอระฆัง
ประจ าเมืองที่สงูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ที่ดา้นล่างนั้น เป็น Cloth Hall ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 
และไดร้บัเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Siteน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ ์(Brugge) เมืองตอ้งมนตเ์สน่หเ์มือง
มรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมิชบรูซที่เป็นเอกลกัษณ ์ประกอบไปดว้ยคูคลองเป็น
จ านวนมาก จนไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยโุรปเหนือ" เป็นเมืองที่มีความส  าคัญทางประวัติศาสตรเ์ป็นอย่างมาก  น  า
ท่าเย่ียมชมจตัรุสักลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของป้อมปราการประจ าเมืองอายุ 700 ปี  อาคารศาลา
ว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธิค บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อ
ครัง้ที่เมืองสมัผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  น  าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy 
Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตขุึน้ทกุปีในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูก่รุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม(Belgium) สถานที่ตั้งส  านักงานใหญ่องคก์าร

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นน  าท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium) เป็น
สถาปัตยกรรมลกูเหลก็ทรงกลม ชึ่งเป็นสญัลกัษณรู์ปโครงสรา้งอะตอมที่ขยายใหญ่หลายลา้นเท่าและสรา้งขึน้เป็นหอแสดง
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นิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึ่งตอนนีไ้ดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอย่าง
มาก  จากนัน้น  าท่านเดินทางสูจ่ตัรุสักลางเมืองจตัุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทั้งสี่ดา้นดว้ย
ตกึโบราณ ตกึสว่นใหญ่ลว้นมีลวดลายปนูวิจิตรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์
ประจ าเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็นตน้  น  าท่านชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken Pis) ซึ่งเป็น
ประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉ่ี ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรสักรองดป์ลาซที่ซึ่งมีผูค้นเขา้มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้
สรา้งความสนใจใหก้บันกัท่องเที่ยวจ านวนไม่นอ้ยเป็นประติมากรรมที่มีมาตั้งแต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส 
อาเดรียน เดอบูรี จากนั้นให้ท่านเดินเล่นอิสระชมเมืองหรือเลือกซื ้อสินค้าพื ้นเมืองตามอัธยาศัย รวมทั้งเลือกซื ้อ ชิม 
ช็อกโกแลต ซึ่งประเทศเบลเยียมยงัเป็นที่ยอมรบัไปทั่วโลกว่ามีรสชาติเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรกัช็อกโกแลต  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวนข์าว) 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทียบเท่า 

วันที ่8 บรัสเซลล ์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.10 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TG935 
***คณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เดือนเมษายน จะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และถงึกรุงเทพเวลา 05.35 น.*** 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถงึสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 

เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม  
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

7  – 15 ก.พ. 63  49,900 49,900 49,900 49,900 31,900 6,900 

17 – 25 ม.ีค. 63 50,900 50,900 50,900 50,900 32,900 6,900 

5 – 13 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 38,900 9,900 

10 – 18 เม.ย. 63 73,900 73,900 73,900 73,900 38,900 9,900 

11 – 19 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 40,900 9,900 

21 – 29 เม.ย. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 9,900 

 1 – 9 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 9,900 

12-20 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 9,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศประเทศเยอรมนี (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนยย่ื์นวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวน

เงินโดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (16 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 EURO) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้้องพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรงขนำด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ ำนวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน    

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยูเ่ป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ (สถำนทตูไมรั่บเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีำยใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภำษณ ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอก

คำ่ใชจ้่ำยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

5. หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำถำ่ยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 

6. หำกในส ำเนำบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลำ่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภำษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถำ่ยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

-ทะเบยีนบำ้น 

-บัตรประชำชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 
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8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
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7. สญัชำตปัิจจุบัน ...............................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวัุนที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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