
 

 

รหัสทัวร B2B1901753 

ทัวรเยอรมนี ลกัเซมเบิรก เบลเยี่ยม เนเธอแลนด 
SIGNIFICANT BENELUX 7 วนั 4 คืน (SQ) 
จัตุรัสกรองดปราซ   ลองเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอรดัม 
ปราสาททาวเวอร   มหาวิหารโคโลญ   จัตุรัสโรเมอร   ปราสาทไฮเดลเบิรก 
อนุสรณอะตอมเมีย่ม   ถายรูปกับแมเนเกนพีส   หมูบานกังหันลมซานสคันส 
ลองเรือหลังคากระจก   จัตุรัสดัมสแควร 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่   22-28 ต.ค. 62 42,900.- 
วันที่   4-10 , 19-25 พ.ย. 62  42,900.- 
วันที่   3-9 ธ.ค. 62 45,900.- 
 
 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพ – สิงคโปร ✈ ✈ ✈  

2 สิงคโปร – ดุสเซลดอรฟ – โคโลญจน – 
แฟรงคเฟรต ✈ O O 

MERCURE 
HOTEL AND 
RESIDENZ 

FRANKFURT 
MESSE 

หรือเทียบเทา 

3 แฟรงคเฟรต – ไฮเดลเบิรก – ลักเซมเบิรก O O  O 
NOVOTEL 

LUXEMBOURG 
หรือเทียบเทา 

4 ลักเซมเบิรก – บรูกกส – บรัสเซลล O X   O 

VAN DER 
VALK 

BRUSSELS 
AIRPORT หรือ

เทียบเทา 

5 บรัสเซลล – หมูบานกังหันลมซานสคนัส – 
อัมสเตอรดัม O O X 

VAN DER 
VALK 

BREUKELEN  
หรือเทียบเทา 

6 อัมสเตอดัม – สนามบิน O ✈  ✈  

7. สิงคโปร – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 



 

 

 
 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ – สิงคโปร 
15.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินสิงคโปร พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
ใหกับทาน  

18.30 น. ออกเดินทางสูสิงคโปรดวยเที่ยวบินที่ SQ979 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.30 น. ออกเดินทางตอสูดุสเซลดอรฟ ประเทศเยอรมนี เท่ียวบินที่ SQ338  

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนพฤศจิกายนจะออก
เดินทางเวลา 23.55 น. และไปถงึดุสเซลดอรฟเวลา 06.25 น.*** 

วันที่ 2 สิงคโปร – ดุสเซลดอรฟ – โคโลญจน – แฟรงคเฟรต 
06.30 น. ถึงสนามบินดุสเซลดอรฟประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) 
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง นําทานชมเมืองดุสเซลดอรฟ 
(Dusseldorf) เมื องหลวงของนอรท ไรน -เวสทฟาเลีย  (North 
Rhine-Westphalia) ที่ทอดตัวอยูริมแมน้ําไรนและยังเปนหน่ึงใน
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมของประเทศเยอรมนีดวย นําทานชมจตุรัส 
Burgplatz จตุรัสเมืองเกาของดุสเซลดอรฟ โดยมีจุดเดนคือปราสาท
ทาวเวอร (Schlossturm) และรูปปم�นมาขนาดใหญของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจอหนวิลเลียมที่สองสรางขึ้นในป ค.ศ. 1711 อิสระใหทานเดิน
เลนตามอัธยาศัย หลังจากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสุ
เมืองโคโลญจน (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมือง
ใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ 
และอุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือ
ชื่อ 
 



 

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย 
 
 

นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่ง
เร่ิมกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุดพักการกอสรางไป
บางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจึงเสร็จสมบูรณ ทั้งน้ีจึงแลว
เสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน 
ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร 
กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอร
และพระแมมารี หลังจากน้ันศุร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงก
เฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของ
เยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่
สําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซึ่งถือไดวาเปน
สถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จ
ป ร ะพ าส ยุ โรป ข อ งรั ช ก าล ที่  5  นํ า เที่ ย ว ช ม จั ตุ รั ส โร เม อ ร  
(Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยู
ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นํ าท าน เข าสู ที่ พั ก  MERCURE HOTEL AND RESIDENZ 

FRANKFURT MESSE หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 แฟรงคเฟรต – ไฮเดลเบิรก – ลักเซมเบิรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) 

เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar 
River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เปนที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน 
ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละป



 

 

ตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวม
ของนักศึกษานานาชาติ จากน้ันนําทานถายรุปกับปราสาทไฮเดลเบิรก 
(Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร 
ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสราง
ดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป  ภายในมีประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก ที่สราง
เพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายใน
คืนเดียวและมถีังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย 
 

นําเดินทางโดยรถโคชสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศ 
ลักเซมเบิรก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป (2,586 
ตร.กม.) ผานชมยานเมืองเกาแหงลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดดยุค 
ผานชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโนเตรอะดาม ประติมากรรมสําริดของ
แกรนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมือง พระราชวังที่ประทับของแก
รนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และป�อมปราการสมัยโรมัน 
ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยูในแนวหุบเขาดู
สวยงามยิ่ง 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม  NOVOTEL LUXEMBOURG หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 4 ลักเซมเบิรก – บรูกกส – บรัสเซลล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองบรูกก (Brugge) ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลท่ีมี

ชื่อเสียงของประเทศเบลเยียมและไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก โดยมี สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปน
เมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได  ลักษณะของเมืองน้ี
ลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนที่
สะอาดสวยงาม ซึ่งสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช และ



 

 

แบบเรเนซองค และมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ นําชมจัตุรัสใจกลาง
เมือง (Market Square) หอระฆังเกาแกที่มีประวัติอันยาวนานและมี
ป ระติ ม าก รรม ที่ งด งาม  ที่ ชื่ อ ว า  Madonna & Child ซึ่ ง เป น
ประติมากรรมที่อยูภายในโบสถพระแมมารี มีลักษณะเปนหินออนที่มี
การแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ่งในปจจุบันไดรับการยกยองวา
เปน ยอดศิลปนเอกของโลกชาวอิตาเลียน   

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย 
 
 

นําทานเดินทางโดยรถบัสสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ 
ประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกัน
แอตแลนติกเหนือ หรือนาโต จากน้ันนําทานแวะชมและถายรูปเปนที่
ระลึกกับ อนุสรณอะตอมเม่ียม (Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการ
จัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อปค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดย
จําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของ
จริงถึง 165 พันลานเทา จากน้ันนําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัส
กรองดปราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหง
หน่ึงในยุโรป ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส 
นํ าชมและถ ายรูปกับแมเนเกนพีส  (Manneken pis) ซึ่ ง เป น
ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถือ
เปนรูปปم�นผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม 
เน่ืองจากไดมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจู
เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพ่ือดับชนวน
และป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อระลึกถึงความ
กลาหาญ เปนตน เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเลนและเลือก
ซื้อของที่ระลึก เชน กระเป�า KIPLING ผาลูกไมลายสวยงาม และ ช็อค
โกแลต เปนตน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมงภู
อบไวนขาว) 

 



 

 

ที่พัก  พักคางคืนบนเรือสําราญ VAN DER VALK BRUSSELS 
AIRPORT หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 บรัสเซลล – หมูบานกังหันลมซานสคันส – อัมสเตอรดัม 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) 

ใหทานไดถายรูปเปนทีร่ะลึกกบักังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึง
ของชาวดัตช และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใส
ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก 
จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสง
สี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเท่ียวจากทั่วโลก หลังจากน้ันเดินทางเขา
สูกรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิช
ยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 

ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตาม
ลําคลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอัน
งดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือน
อันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ซ่ึงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการ
ดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาส
เลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคา
อ่ืน อยาง นาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, 
TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น อยาง 
GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ อิสระให
ทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam 
Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่
เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบ



 

 

นาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแหง
ฝร่ังเศสเรืองอํานาจ 

คํ่า       อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม VAN DER VALK BREUKELEN  

หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 อัมสเตอดัม - สนามบิน  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

10.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน 
เที่ยวบินที่ SQ323 

วันที่ 7 สิงคโปร - กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงสงิคโปร รอเปลีย่นเครื่อง 

07.15  น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ SQ970 

08.40 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

 

 

 

 
 



 

 

โปรแกรม :  SIGNIFICANT BENELUX 

เยอรมนี – ลักเซมเบิรก - เบลเย่ียม – เนเธอแลนด 

7 วัน 4 คืน 

โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

22-28 ต.ค. 62   
42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 

4-10 พ.ย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 
 19-25 พ.ย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 

3-9 ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,900.- 5,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัที 
 



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายทีเ่กิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  



 

 

         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น  (12 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยืน่คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
 

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

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํา 

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวี
ซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆ 

     ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรือ่ย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ
ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของ

พ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทาํงาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 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 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ 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
บิดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
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 (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
 



 

 

13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่
อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
             ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................ 

**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบชุื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
   

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



 

 

 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 
 

 

 

 
 


