
 

 

รหัสทัวร GOH1901171 
ทัวรเยอรมนี(เบอรลิน) เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน (TG) 
เที่ยวเมืองแบมเบิรก (Bamberg) ไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปน
เมืองมรดกโลก   เขาชมความงามของพระราชวังซองสซูซี (Sanssouci 
Palace) เปนอดีตพระราชวังฤดูรอนของ   พระเจาฟรีดริชที่ 2 แหงปรัสเซีย 
ลองเรือเที่ยวอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ดินแดนแหงเสรีภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

         กําหนดการเดินทาง                                                                                      
 
วันที่   12-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม) 73,900.- 
วันที่   28 เม.ย.-6 พ.ค., 30 เม.ย.-8 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม) 63,900.- 
วันที่   9-17 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม) 60,900.- 
วันที่   8-16 มิ.ย. 62 60,900.- 

 
     เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลา
งวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก  

หรือ เทียบเทา 
1. กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต  ✈ ✈ ✈  

2. แฟรงกเฟรต – แบมเบิรก – เดรสเดน ✈ O O 
WYNDHAM 
GARDEN 
DRESDEN 

3. 

เดรสเดน – พอตทสดัม – พระราชวังซองสซูซี – 
เบอรลิน –  
กําแพงเบอรลิน 

O O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
BERLIN CITY 
CENTRE 
WEST 

4. เบอรลิน – ฮัมบูรก – เบรเมิน  O O O 

HOLIDAY INN 
EXPRESS 
BREMEN 
AIRPORT 



 

 

5. 
เบรเมน – โกรนิงเงิน – กีรธูน – อัมสเตอรดัม –  
หมูบานกังหันลมซานสคันส  

O O O 
RAMADA 
APOLLO 

6. 

อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – เทศกาล
ดอกไม –  
แอนทเวิรป  

O O O 
RAMADA 
PLAZA 
ANTWERP 

7. 
แอนทเวิรป – บรูกก – เกนต – บรัสเซลส – 
อนุสรณอะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองดปลาสต  

O O X 
BEST 
WESTERN 
CITY CENTRE 

8. บรัสเซลส – สนามบิน O ✈ ✈  

9. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
 
 
 
 
 
   โปรแกรมการเดินทาง   

วันที่ 1: กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต  
20.30 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สายการบิน
ไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

23.45 
น. 

ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 920 



 

 

วันที่ 2: แฟรงกเฟรต – แบมเบิรก – มหาวิหารแบมเบิรก – เดรสเดน 

06.00 
น. 

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั๋ว
โมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชม
เมืองแบมเบิรก สวนที่เปนเขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก 
UNESCO ใหเปนเมืองมรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอด
พนจากการที่ถูกบอมบในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมือง
เกาจึง “เกาจริง” มิไดสรางหรือซอมแซมใหมใหดู “เหมือนเกา”   นําทานชมมหา
วิหารแบมเบิรก หรือชื่อเปนทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The 
Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปน
ที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรม
แบบโรมานเนสก สรางครั้งแรกในป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ัน
ชมศาลากลางหลังเกาของเมืองที่สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ 

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ไสกรอกเยอรมัน) 

บาย เดินทางตอสูเมืองเดรสเดน (Dresden) ไดรับสมญานามวาเปน “ฟลอเรนซแหง
แมน้ําเอลเบ” วากันวาเปนเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดกลับมา
มีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีอีกครั้งหน่ึงในป ค.ศ.1990 หลังจากมีการ
รวมประเทศ เมืองไดถูกบูรณะขึ้นมาใหมอยางมีขั้นตอนอันสืบเนื่องมาจากผลแหง
การทําลายลางของสงครามโลกครั้งที่สอง นําทานเที่ยวชมเมืองเดรสเดน ชม โบสถ
พระแมมารี (Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมืองที่วางไวตั้งแตสมัยกลาง



 

 

ศตวรรษที่ 11 ที่ทิ้งรองรอยของการทําลายลางในสมัยสงครามโลกที่กําลังไดรับการ
บูรณะอยางเรงดวน ผานซมเพอรโอเปราเฮาส (The Semper Opera House) 
ที่มีความโดดเดนอยางเทาเทียมกัน ทั้งดานสถาปตยกรรมและดนตรี ผานชม
พระราชวังสวิงกอร (Zwinger Palace) ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อคบนฝم�งแมน้ํา
เอลเบ ท่ีตกแตงอยางงดงามดวยน้ําพุและรูปปم�น อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาและช
อปปم�งตามอัธยาศัย  

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรือเทียบเทา  
วันที่ 3: เดรสเดน – พอตทสดัม – พระราชวังซองสซูซี – เบอรลิน – กําแพงเบอรลิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองพอตทสดัม (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูรก อดีตที่

ประทับของกษัตริยและเจาผูครองเยอรมันมาอยางตอเน่ืองต้ังแตศตวรรษที่ 18 เมือง
ศูนยรวมเหลาผูเชี่ยวชาญศิลปะแขนงตางๆ นําทานเขาชมความงามของพระราชวัง
ซองสซูซี (Sanssouci Palace) เปนอดีตพระราชวังฤดูรอนของพระเจาฟรีดริชที่ 
2 แหงปรัสเซีย สรางขึ้นในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกชื่อ จอรจ เวนซเลาส ฟอน 
คโนเบิลสดอรฟฟ� เปนพระราชวังที่พระเจาฟรีดริชโปรดปรานมาประทับในฤดูรอน 
และใชเปนที่หลบจากความวุนวายในพระราชพิธีตางๆที่เบอรลิน จึงเปนที่มาของชื่อ
พระราชวังที่แปลวา           “ไกลกังวล” พระราชวังเปนอาคารชั้นเดียวที่ประกอบไป
ดวยหองตางๆเพียง 10 หอง หลังจากหมดรัชสมัยของพระเจาฟรีดริช พระราชวัง
ซองสซูซี ยังเปนที่โปรดปรานของเจานายเยอรมันจนเมื่อราชวงศโฮเฮ็นซอลเล็นมา
สิ้นสุดลงเมื่อป ค.ศ. 1918 และหลังจากการรวมตัวระหวางเยอรมนีตะวันออกและ
ตะวันตกในป ค.ศ. 1990 รางของพระเจาฟรีดริชที่ 2 ก็ถูกนํากลับมาฝงบนเนินที่ซ็



 

 

องซูซีตามพระราชประสงคเดิมของพระองคกอนที่จะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซู
ซีและอุทยานไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 
1990 ภายใตชื่อวา "พระราชวังและสวนแหงพอทสดัมและเบอรลิน” 
***หากไมสามารถเขาชมพระราชวังซองสซูซีไดในวันน้ันๆ ทางบริษัทจะนําทาน
ถายรูปบริเวณดานนอก และขอคืนเงินให ทานละ 10 ยูโร*** 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานสูกรุงเบอรลิน (Berlin) นําทานชมอนุสรณสถานกําแพงเบอรลิน 

(The Berlin Wall) เขาสูอีสต-ไซด-แกลลอรี่ ที่ท้ิงรองรอยของกําแพงเบอรลิน ฉาก
ตางๆที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณวันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการ
สรางกําแพงที่มีความยาวกวา 100 ไมล สูง 4 เมตร ถูกถายทอดเปนภาพวาดที่เกิด
จากศิลปนกวา 118 ทานบนซากกําแพงกวา 1,200 หลา ที่จะบอกเลาเรื่องราวตางๆ
แทนคําพูดที่ไดรับการยกยองวาเปนเปนภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก นําทานชม
เช็คพอยทชารลี (Checkpoint Charlie) ซึ่งเปนเขตพรมแดนการปกครองระหวาง
อเมริกันและรัสเซีย 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS BERLIN CITY CENTRE 

WEST  
      หรือเทียบเทา 

วันที่ 4: เบอรลิน – ฮัมบูรก – ศาลาวาการเมืองฮัมบูรก – เบรเมิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองฮัมบูรก (Hamburg) เมืองแหงทาเรือสําคัญ ซ่ึงนับเปนทาเรือ

ที่ใหญเปนอันดับสองของสหภาพยุโรป และใหญเปนอันดับที่ 10 ของโลก นําทานชม
ศาลาวาการเมืองฮัมบูรก ที่สรางทดแททนอาคารหลังเกาที่ถูกไฟไหม ในป 1886 ใน



 

 

รูปแบบศิลปะนีโอ-เรอเนสซองส ใหทานไดเดินชมโบสถนิโคลัส ศาสนสถานแหงน้ี
สรางขึ้นตั้งแตป 1195 และมีการกอสรางตอเน่ืองในรูปแบบนีโอ-โกธิค กอนที่จะถูก
ไฟไหมอันเน่ืองจากระเบิดทางอากาศในป 1942 จนกระทั่งเหลือแตเพียงหอคอยให
เราไดชมกันในปจจุบัน และกลายเปนอนุสรณสถานสําคัญของชาวเมืองฮัมบูรก 
แวะถาบรูปกับ อนุสรสถานณมารติน ลูเธอร หน่ึงในผูปฏิรูปศาสนาคริสต เพราะไม
เห็นดวยกับคําสอนของคริสตจักรโรมันคาทอลิกบางขอ เรียกวาการปฏิรูปศาสนาฝ�าย
โปรเตสแตนต นิกายที่ถือหลักเทววิทยาที่เรียกวานิกายลูเทอแรน ตั้งอยูหนาโบสถ
เซนตไมเคิล ถือเปนโบสถโปรเตสแตนตหลักของเมืองฮัมบูรก สรางขึ้นในป 1648 
อิสระใหทานเดินชมเมืองและชอปปم�งที่ ถนนมองเคเบิรก (Monckebergstrasse) 
ถนนชอปปم�งชื่อดังของเมืองฮัมบูรก  

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเบรเมิน (Bremen) เปนเมืองทา ตั้งอยูตามแนวแมน้ําเวเซอร 

ประมาณ 60 ก.ม. ทางใตจากทางออกสูทะเลเหนือ เเละนับวาที่น่ีเปนเมืองชายฝم�งที่
เกาเเกที่สุดของเยอรมัน นําทานชมยานเมืองเกาเบรเมิน ชมศาลาวาการเมืองสราใน
ศิลปะโกธิค ที่ดานหนามีรูปปم�นอัศวินโลแลน ผูพิทักษอิสระภาพใหกับเมือง ถายรูป
กับ โบสถเซนตปเตอร (St. Petri Dom Bremen) โบสถเกาแกประจําเมืองมีอายุ
กวา 1,200ป ถือเปนโบสถที่เกาที่สุดของเมืองเบรเมิน 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
 

ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS BREMEN AIRPORT หรือ
เทียบเทา  

วันที่ 5: เบรเมิน – โกรนิงเงิน – กีรธูน – อัมสเตอรดัม –  หมูบานกังหันลมซานสคันส 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองโกรนิงเงิน (Groningen) เมืองที่ใหญที่สุดทางตอนเหนือของ
เนเธอรแลนด เมืองเกาแกที่มีอายุถึง 950 ป 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเยี่ยมชมหมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) เมืองที่ไดรับฉายาวา “เวนิ

สแหงเนเธอรแลนด” เมืองเล็กๆท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600 คน เปนหมูบานที่
ปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจากมลพิษ ผูคน
ในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาว
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse 
Schans)  ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึง
ของชาวดัตช  และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ ใชใสใน
ชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก นําทาน
เดินทางตอสูกรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแลนด เมือง
แหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก นําทานผานชมเมืองที่
มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ มากมาย 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก        เขาสูที่พัก โรงแรม RAMADA APOLLO หรือเทียบเทา 

  
วันที่ 6: อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม – แอนทเวิรป 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง สัมผัส

ชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชม



 

 

สถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดู
และการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ด
งามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดัง
ม า ก ม า ย  อ า ทิ  เช น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, 
LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม
ไ ป ถึ ง น า ฬิ ก า แ ฟ ชั่ น อ ย า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 
ฯลฯ  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย ***คณะเดินทางเดือน เม.ย.-พ.ค. 62 นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอ

เคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นที่กวา 200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชม
ความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสี ที่ทานจะชื่นชอบและประทับใจ 
เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่บาน
สะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลล่ี เปนตน***  
***งานเทศกาลดอกไมที่เนเธอรแลนด มีตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม-19 พฤษภาคม 
2562*** 
นําทานเดินทางสุเมืองแอนตเวิรป (Antwerp) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตํานาน
ยักษ  ดรู โอน อันติ โกน (Druoon Antigoon) ที่ อาศัยบริ เวณ แมนํ้ าสเกลท  
(Scheldt River) ที่ เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ําเวสเทิรนสเกลต (Western 
Scheldt)  

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก        เดินทางเขาสูที่พัก RAMADA PLAZA ANTWERP หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7: แอนทเวิรป – บรูกก – เกนต – บรัสเซลส – อนุสรณอะโตเม่ียม – จัตุรัสกรองด
ปลาสต 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําเดินทางสูเมืองบรูกก (Brugge) ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลที่มีชื่อเสียง

ของประเทศเบลเยียม และไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมี
สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจร
รอบๆเมืองได ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ 
บานเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช 
และแบบเรเนซองค และมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ จากน้ันนําทานเดินทางสู         
เมืองเกนต (Ghent) เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผัง
เมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดชื่อวาเปนรองนครปารีสเพียงแหง
เดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการรวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะที่ตั้งของ
เมืองอยูบริเวณที่แม น้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับแม น้ําไลส Lys 
River แมน้ําสองสายนี้เปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับศตวรรษ
และยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกับปราสาททานเคานต (Castle of 
the Counts) ป�อมปราสาทในยุคกลาง ท่ีถูกสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1180 เพ่ือแสดงถึง
ความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองทาในตอนเหนือของเบลเยี่ยม
อันแสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก ชมหอระฆังประจําเมือง
ที่สูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟ�า ที่ดานลางน้ัน เปน Cloth 
Hall ที่ มี ม าตั้ งแต ทศวรรษที่  15 และได รับ เกี ย รติ เป น  UNESCO World 
Heritage Site 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวน



 

 

ขาว) 
บาย นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่ง
เปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เม่ือป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้น
โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 
165 พันลานเทา จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand 
Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ชมศาลาวาการเมือง
และอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken 
pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก 
ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมา
หลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ 
จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อ
ระลึกถึงความกลาหาญ ใหอิสระเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย 

คํ่า       อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา 
วันที่ 8: บรัสเซลส – สนามบิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
09.30 
น. 

นําเดินทางสูสนามบินบรัสเซลส เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน  

13.30 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG 935  



 

 

วันที่ 9:  กรุงเทพฯ   
05.35 
น. 

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพัก  

เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน  
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมาย
เหต ุ  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบรษิัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 



 

 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
กําหนดวันเดินทาง :   12-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)   

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 73,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 73,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 73,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั) 73,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน ทานละ 41,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเนเธอรแลนด 
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
กําหนดวันเดินทาง :   28 เม.ย.-6 พ.ค., 30 เม.ย.-8 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม) 

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 63,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 63,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 63,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 63,900.- 



 

 

ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน ทานละ 31,900.- 
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเนเธอรแลนด 

(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
กําหนดวันเดินทาง :   9-17 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)  

8-16 มิ.ย. 62  
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 60,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 60,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 60,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 60,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน ทานละ 28,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเนเธอรแลนด 
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม) 
        ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
        เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
        เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
        เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
        **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
        [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 
ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น  

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง



 

 

สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานทีใ่สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
  ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม
วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่ เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่ 
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลือ่นการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่ 
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 
หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     

    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดตดิกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                                         
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพื้นที่รูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดบั , เปดผมให
เห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรปู, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรปู
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย



 

 

สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชตีิดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชกีระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  



 

 

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวี

ซา พรอมกับเดนิทางมาสัมภาษณดวยกันกบับุตรที่สถานทูตดวย** 
 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 



 

 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 



 

 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 
 


