
 

 

รหัสทัวร B2B1903130 
ทัวรยุโรป BEST OF BENELUX & GERMANY เยอรมนี  
ลักเซมเบิรก - เบลเย่ียม - เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน (SQ) 
เมืองโคโลญจน มหาวิหารโคโลญจน ชมจัตรัุสโรเมอร เมืองไฮเดลเบิรก ปราสาทไฮเดลเบิรก 
กรุงลักเซมเบิรก เมืองบรูกก โบสถพระแมมารี กรุงบรัสเซลส อนุสรณอะตอมเมี่ยม จตุัรัส
กรองดปราซ แมเนเกนพีส หมูบานกังหันลมซานสคันส กรุงอัมสเตอรดัม ลองเรือหลังคากระจก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
BEST OF BENELUX & GERMANY 

เยอรมนี – ลักเซมเบร์ิก - เบลเยี�ยม – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร 
15.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินสิงคโปร พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 
18.30 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน ดวยเที่ยวบินท่ี SQ979 

** คณะเดินทางวนัที่ 04 พ.ย.62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 18.30 น. และถึง
สิงคโปร เวลา 22.00 น.** 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.30 น. ออกเดินทางตอสูเมืองดุสเซลดอรฟ ประเทศเยอรมนี เที่ยวบินที ่SQ338 

** คณะเดินทางวนัที่ 04 พ.ย.62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. และถึง
ดุสเซลดอรฟ เวลา 06.25  น.** 

วันที่ 2 สิงคโปร – ดุสเซลดอรฟ – โคโลญจน – แฟรงคเฟรต 
06.30 น. ถึงสนามบินดุสเซลดอรฟ ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 

ชัว่โมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช่ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง นําทานชมเมืองดุสเซลดอรฟ (Dusseldorf) เมืองหลวงของ
นอรทไรน-เวสทฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) ที่ทอดตัวอยูริมแมน้ําไรน
และยังเปนหน่ึงในเมืองทองเที่ยวยอดนิยมของประเทศเยอรมนีดวย นําทานชม
จตุรัส Burgplatz จตรัุสเมืองเกาของดุสเซลดอรฟ โดยมีจุดเดนคือปราสาททาว
เวอร (Schlossturm) และรูปปم�นมาขนาดใหญของผูมีสิทธิเลือกตั้งจอหนวิลเลียม
ที่สองสรางขึ้นในป ค.ศ. 1711 อิสระใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย หลังจากน้ันได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสุเมืองโคโลญจน (Cologne) เมืองสําคัญริม
แมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา 
งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเปนแหลงผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญจน 4711 อัน
ลือชื่อ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญจน (Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมกอสราง

มาต้ังแตป 1248 แตมเีหตุทําใหตองหยุดพักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใช
เวลาสรางกวาหกรอยปจึงเสร็จสมบรูณ ทั้งน้ีจึงแลวเสร็จในป 1880 มหาวิหาร
โคโลญจนเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวหิารที่ใหญและ
สูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 
157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอร



 

 

และพระแมมารี หลังจากน้ันศุร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงคเฟรต 
(Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนี รวมท้ังเปน
ศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนท่ีสําคัญของประเทศ ผานชมสถานี
รถไฟแฟรงคเฟรต ซ่ึงถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย 
คร้ังเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5 นําเที่ยวชมจตุัรัสโรเมอร 
(Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสท่ีเกาแกที่สุดในเมือง ดานขางกคื็อ THE ROMER 
หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียง
เหนือของจัตุรัสโรเมอร 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูท่ีพัก MERCURE HOTEL AND RESIDENZ FRANKFURT MESSE 

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

แสนโรแมนติก ต้ังอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมือง
ศูนยกลางการศึกษาท่ีสําคัญของเยอรมัน เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึง่
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมี
นักทองเท่ียวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยาน
การคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ จากน้ันนําทานถายรุปกับปราสาทไฮเด
ลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สรางข้ึนอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่ง



 

 

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทราย
สีแดงซ่ึงมีอายุกวา 900 ป  ภายในมปีระตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สราง
ขึ้นโดยคําส่ังของพระเจาเฟเดอริก ท่ีสรางเพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิ
ซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียวและมีถังไวนที่ใหญท่ีสุดในโลกมีความจุถงึ 
220,000 ลิตร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย นําเดินทางโดยรถโคชสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก 

นครรัฐท่ีมีพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผานชมยานเมือง
เกาแหงลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดดยุค ผานชมสะพานสมัยโรมนั โบสถโนเตรอะ
ดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนดดชัเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมือง 
พระราชวังท่ีประทับของแกรนดดยุค อาคารรฐัสภา โบสถเซนตไมเคิล และป�อม
ปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยูในแนวหุบเขาดู
สวยงามยิ่ง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพัก เขาสูที่พัก NOVOTEL LUXEMBOURG หรือเทียบเทา    
วันที่ 4 ลักเซมเบิรก – บรูกกส – บรัสเซลส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองบรูกก (Brugge) ซึ่งเปนเมืองรมิชายฝم�งทะเลที่มีช่ือเสียงของ

ประเทศเบลเยียมและไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยม ี
สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจร



 

 

รอบๆเมืองได  ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ 
บานเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึง่สวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช 
และแบบเรเนซองค และมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ นําชมจัตุรัสใจกลางเมือง 
(Market Square) หอระฆังเกาแกท่ีมีประวติัอันยาวนานและมีประติมากรรมท่ี
งดงาม ที่ช่ือวา Madonna & Child ซึ่งเปนประติมากรรมท่ีอยูภายในโบสถพระ
แมมารี มีลักษณะเปนหินออนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ่งในปจจุบัน
ไดรับการยกยองวาเปน ยอดศิลปนเอกของโลกชาวอิตาเลียน   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางโดยรถบัสสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยียม สถานท่ีต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ 
หรือนาโต จากน้ันนําทานแวะชมและถายรูปเปนท่ีระลึกกบั อนุสรณอะตอมเมี่ยม 
(Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อปค.ศ.
1958 ถกูสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวา
โมเลกุลของจริงถงึ 165 พันลานเทา จากน้ันนําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัส
กรองดปราซ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกลาวขานกันวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงใน
ยุโรป ชมศาลาวาการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูป
กับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืน
แอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถือเปนรูปปم�นผูสรางประวติัศาสตรและตํานานพ้ืนเมือง
ของชาวเบลเยี่ยม เน่ืองจากไดมกีารเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มี
เด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบดิกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับ
ชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อระลึกถึงความกลา
หาญ เปนตน เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเลนและเลือกซื้อของที่ระลึก 
เชน กระเป�า KIPLING ผาลูกไมลายสวยงาม และ ชอ็คโกแลต เปนตน 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมงภูอบไวนขาว) 
ท่ีพัก เขาสูที่พัก VAN DER VALK BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 บรัสเซลล – หมูบานกงัหันลมซานสคันส – อัมสเตอรดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) ใหทานได

ถายรูปเปนทีร่ะลึกกบักงัหันลม สัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชม
การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชท่ีใชใสในชีวิตประจําวนัในงานอาชีพ
ตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอรดัม 
(Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง 

สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแต
สมัยศตวรรษที ่17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นํา
ทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ซึง่ทานจะไดสัมผัส
และเรียนรูพ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรปูแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังได
มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน 
อยาง นาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, 
IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถงึนาฬิกาแฟช่ัน อยาง GUCCI,DIESEL, DKNY, 



 

 

CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, 
TOMMY HILFIGER ฯลฯ อิสระใหทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพ่ือ
รําลึกถึงทหารที่เสียชีวติในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองท่ีหลุยส 
โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแหงฝร่ังเศส
เรืองอํานาจ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก เขาสูที่พัก VAN DER VALK BREUKELEN  หรือเทียบเทา  
วันที่ 6 อัมสเตอรดัม - สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
10.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เท่ียวบินที่ SQ323 

 
วันที่ 7 สิงคโปร - กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงสิงคโปร รอเปลี่ยนเคร่ือง 
07.15 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิเที่ยวบินที่ SQ970 
08.40 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 22 – 28 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 
วันที่ 04 - 10 พ.ย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 
วันที่ 19 - 25 พ.ย. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 26,900.- 5,900.- 



 

 

วันที่ 03 - 09 ธ.ค. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 26,900.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.           ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทํา
การจองคิวยื่นวีซา  
              ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย      
              อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่  
              กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิไม  
              รบัผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและ 
              ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
กอนการจองไดจากทาง 
              เจาหนาที ่
6 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไม    
              สะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแล   
              สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวร
มีความจําเปนตองดูแล  
              คณะทัวรทั้งหมด 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 
(ในกรณีมคีวามประสงค อยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมลู  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกดิ ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 20 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 



 

 

5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 
เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (21 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวซีาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบนิ 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
** ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) ** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนั  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                                             



 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ�ว ใบหนา้ 90 % 
ของพื�นที�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  
คอนแทคเลนส ์หรอืเครื�องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั�ง 2 ขา้ง, หา้ม
ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถ่ายรูปเทา่นั�น 
แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
เพื�อความถกูตอ้ง 
 

3. หลกัฐานการทํางาน  
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน    
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 
ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กําลังศกึษา
อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมร่ับเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 
- กรณีที�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  
4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
4.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง
ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอื
บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 
4.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั �ง 2 เลม่ 
6. หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นสําเนา 
-ทะเบยีนบา้น 
-บัตรประชาชน 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุํ�ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 



 

 

**กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรที�สถานทตูดว้ย** 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิ
ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              
  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 
12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง



 

 

สถาบันศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 
14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�.......................................ถงึวันที�....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที� หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ .............................................. 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 
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หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งสิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 

 


