
 

 

รหัสทัวร ZET1903426 
ทัวรยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด เยอรมัน ลักเซมเบิรก เบลเยียม 
[เลสโก เคอเคนฮอฟสื่อรัก]  7 วัน 5 คืน (BR) 
หมูบานกีธูรน ประเทศเนเธอรแลนด   ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด 
มหาวิหารโคโลญ   เมืองแฟรงกเฟรต   มหาวิหารแฟรงกเฟรต   จัตุรัสโรเมอร 
โบสถเซนตนิโคลาส   นํ้าพุแหงความยุติธรรม   ศาลาวาการเมืองแฟรงเฟรต 
มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบรค   ประตูเมืองโบราณ 
สะพานหินเกาแกของเมืองไฮเดิลแบรค   ปราสาทไฮเดิลแบรค 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด   
(-/-/-) 

09.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร 
R สายการบิน Eva Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

12.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที่ 
BR075 (เที่ยวบินตรง)  
** ใชเวลาบนิประมาณ 12 ชัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน ** 
19.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม 

ประเทศเนเธอรแลนด 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศลุกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง เมืองอัมสเตอรดัม - หมูบานกีธูรน ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือชมความ
สวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน - ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด - เมือง
โคโลญ ประเทศเยอรมัน   (B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 30 นาที) หมูบานในฝนที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอรแลนด 
(Netherlands) ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทานั้น มี
ชื่อเสียงเปนที่ รูจักกันดี ในฐานะ " เวนิสแหงเนเธอรแลนด  (Venice of 
Netherland) " จากการที่เปนหมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลอง
ซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใชเปนทางเดินติดตอกัน
ภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ซึ่งกวาจะมาเปนหมูบานแสนสวยที่เราเห็นอยูทุก
วันนี้ ที่นี่ถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียนเมื่อป 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะ
กองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธนฮอรน " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แตเมื่อ
เวลาผานไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเปน " กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุ
ของแมนํ้าทั้งหมดซึ่งอยูที่นี่ก็เลาตอกันมาวา เปนเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใชเปน
เหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเปนทางใหนํ้าไหลเขามา 
และคนในสมัยกอนก็ใชสายนํ้าเหลานี้เปนทางขนสงถานหินเลนในที่สุด นําทาน 
ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใช
เวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง) ** กรณีที่เรือไมสามารถลองได 
ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการ
กะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 
  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําท านเดินทางสู  ดีไซน เนอร  เอาท เล็ท  โรมอนด  (Designer Outlet 
Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) อิสระใหทานเลือก
ซื้ อ สิ นค าแบรนด เนม ชั้ น นํ าอย างจุ ใจ  อาทิ เช น  Gucci, Prada, Bally, 
Burberry, Calvin Klein, Guess, Superdry, Nike, Skechers, Diesel, 
Aemani, Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ   

 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
20 นาที) เมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศ
เยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยัง
เปนแหลงผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ  
** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรให
คําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พกั Leonardo Hotel Koln Bonn Airport, Cologne, 
Germany หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงกเฟรต - มหาวิหารแฟรงก

เฟรต - จัตุรัสโรเมอร - โบสถเซนตนิโคลาส - นํ้าพุแหงความยุติธรรม - 
ศาลาวาการเมืองแฟรงเฟรต         (B/L/-)                       

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

เริ่มกอสรางตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป จึงตองใช
เวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหาร
โคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูง
ที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 
เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแม
มารี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1996  



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 10 นาท)ี เมืองที่ตั้งอยูบนรมิฝم�งแมนํา้ไมนของ ประเทศเยอรมัน เปนเมืองที่
มีประวัติตอเนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเปนเมืองที่กษัตริยและจักรพรรดิ
หลายพระองคเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากนี้
เมืองแฟรงเฟรตยังเปนเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศ
เยอรมันและเปนเมืองที่มีความรํ่ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดวย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 
 
 
 
 
 
 

 

นําท าน  ถ ายรูป เป นที่ ระลึก  กับ  มหาวิหารแฟรงก เฟ รต  (Frankfurt 
Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญที่สุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถูก
สรางขึ้นแบบโกธิคสไตลในชวงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแหงนี้ยังใช
เปนสถานที่ในการเลือกตั้งผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร และเปนสัญลักษณ
แหงศูนยรวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแตศตวรรษที่19 เปนตนมา 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ 
เปนสิ่งกอสรางประวัติศาสตรที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่
บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบิดจากฝ�ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 
อาคารบริเวณนี้ประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคาร
ยุ ค ก ล า ง ลั ก ษ ณ ะ ก ร อ บ ไม ซุ ง  ง า น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ง ด ง า ม นี้ ชื่ อ 
Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํ้าพุแหงความยุติธรรม (Fountain of 
Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) 
ตั้งอยูกลางจัตุรัสมือซายถือตราชั่งแตมือขวาถือดาบดูนาเกรงขาม บริเวณเดียวกัน 
เปนที่ตั้งของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต (City Hall of Frankfurt) เปน



 

 

อาคาร 3 หลังสรางติดกัน ดานหนาของอาคารประกอบดวยรูปปم�นของจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกา 

** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นํ า ค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  Mercure Hotel & Residence Frankfurt 
Messe, Frankfurt, Germany หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่สี่ เมืองแฟรงกเฟรต - เมืองไฮเดิลแบรค ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮ
เดิลแบรค - ประตูเมืองโบราณ - สะพานหินเกาแกของเมืองไฮเดิลแบรค - 
ปราสาทไฮเดิลแบรค - ยานเมืองเกา เมืองไฮเดิลแบรค - โบสถพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ - เมืองลักเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบิรก - ยานเมืองเกา เมือง
ลักเซมเบิรก - สะพานสมัยโรมัน - วิหารนอเทรอดาม แหงเมืองลักเซมเบิรก  
(B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองไฮเดิลแบรค (Heidelberg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 10 นาที) เปนเมืองในรัฐบาเดิน เวิอรทเทิมแบรค ประเทศเยอรมัน 
(Germany) ตั้งอยูบนแมนํ้าเน็คคารทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เมืองไฮ



 

 

เดิลแบรคตั้งอยูทางทิศใตของเมอืงแฟรงกเฟรตไปประมาณ 78 กิโลเมตร เมืองไฮ
เดิลแบรคเปนเมืองใหญอันดับหาในรัฐบาเดิน เวิอรทเทิมแบรค  
นําทาน ผานชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบรค (Heidelberg University) ซึ่ง
สถาปนาขึ้นในป ค.ศ. 1386 เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เกาแกและไดรับการ
ยอมรับที่สุดของทวีปยุโรป และยังมีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
มากมายตัง้อยูในเมืองแหงนี้ อาทิ สมาคมมักซพลังค ทําใหเมืองแหงนี้ไดชื่อวาเปน
เมืองมหาวิทยาลัย ประชากรกวาหนึ่งในสี่ เปนนักศึกษานอกจากนี้ อาคาร
สิ่ ง ก อ ส ร า ง ใน เมื อ งยั ง ก อ ส ร า งด ว ย สถ าป ต ยก รรม ศิ ลป ะจิ น ต นิ ย ม 
(Romanticism) และบาโรค (Baroque) ทําใหเมืองไฮเดิลแบรคถูกขนานนาม
วาเปน "เมืองโรแมนติก" แหงหนึ่งของโลก 
นําทานเดินทางสู ประตูเมืองโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหิน
เกาแกของเมืองไฮเดิลแบรค (Old Town Bridge) นําทาน ถายรูปเปนที่
ระลึก กับ ปราสาทไฮเดลิแบรค (Heidelberg Castle) ปราสาทหินทรายแดง 
อายุกวา 900 ปที่สรางอยูบนเชิงเขาเหนือแมนํ้าเน็กคาร สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ  
นํ าท าน เดิ นท างสู  ย าน เมื อ ง เก า  เมื อ งไฮ เดิ ล แ บรค  (Old Town of 
Heidelberg) เปนบริเวณที่ตั้งของอาคารบานเรือโบราณมากมายที่สรางดวย
สถาปตยกรรมแบบผสม บริเวณเดียวกันเปนที่ตั้งของ โบสถพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
(Church of the Holy Spirit) โบสถที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไฮเดิลแบรค โดย
โบสถมียอดหอคอยสูงเดนเปนสงาอยู ตั้งอยูบริเวณใจกลางตลาดในเขตยานเมือง
เกา เมืองไฮเดิลแบรค เปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองมาตั้งแตโบราณ ตัวโบสถ
ถูกลอมรอบไปดวยลานนํ้าพุและคาเฟ� โดยโบสถถูกสรางขึ้นจากฐานเดิมของโบสถ
เกา และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของเมืองไฮเดิลแบรค 
** อิสระอาหารกลางวัน เพือ่สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนํา ** 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองลักเซมเบิรก (Luxembourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง 50 นาที) ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เมืองที่มีพื้นที่ขนาด
เล็กที่สุดแหงหนึ่งของทวีปยุโรป มีพื้นที่ประมาณ 2,586 ตร.กม.  
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกา เมืองลักเซมเบิรก (Old Town Luxemburg) 
เมืองแหงแกรนดดยุค ผานชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman), วิหาร
นอเทรอดาม แหงเมืองลักเซมเบิรก (Notre-Dame de Luxembourg) 
ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมืองลักเซมเบิรก 
พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และ ป�อม
ปราการสมัยโรมนั ทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนที่สวยงามของบานเรือนสมัยเกาที่ตั้ง
เรียงรายอยูตามแนวเขา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 นําคณะเขาสูที่พกั Ibis Esch Belval Hotel, Luxembourg, 
Luxembourg หรือเทียบเทา 
 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่หา เมืองลักเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบิรก - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเยี่ยม - 

จัตุรัสเดอะมารค - หอระฆัง - ศาลาวาการเมืองบรูจจ - เมืองบรัสเซลส - 
อะตอมเมี่ยม - รูปปم�นเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส - จัตุรัสกรองดปลาซ 
- โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก - เมืองแอนทเวิรป (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 

นาที) ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลํานํ้าที่ใชในการคมนาคมรอบๆได ทําใหบรจูจ
เปนที่รูจัก และ ไดรับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสีลูกกวาด 
(World Heritage City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of 
North)" ศูนยประวัติศาสตรของเมือง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2000 

 นําทาน ผานชม จัตุรัสเดอะมารค (The Markt Square) ตั้งอยูใจกลางเมือง 
มีทั้งอาคารหนาจั่วสีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิ่ว รานคามากมาย ทําใหดูคึกคักอยู



 

 

ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck 
และ Jan Breydel ทั้งคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวาไดลุกขึ้นมาตอตานการ
ปกครองของดยุกแหงเบอรกันดีไดสําเร็จ ชาวเมืองจึงรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปน
ที่ระลึกถึงอิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรูชไว ผานชม หอระฆัง (Belfry of 
Bruges) หอคอยสูงเดนกลางจัตุรัสบรูชแหงนี้มีความสูงถึง 83 เมตร เปน
สัญลักษณแหงอํานาจและอิสรภาพของชาวบรูชในชวงยุคกลาง บนหอคอยเปนที่
เก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบที่มีชื่อเสียงที่สุดมีชื่อวา Victory Bell มีขนาด
กวาง 2 เมตร หนักประมาณหกตนั และ ยังเปนที่ตั้งของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ 
(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแตงอยางหรูหรา เพราะวาในอดีต
เมืองนี้ทํามาคาขายคลอง ตัวอาคารสรางดวยสไตลโกธิคอันแข็งแกรง ปจจุบันที่นี่ก็
ยังทําหนาที่เปนศาลาวาการเมืองของเมืองสวยแหงนี้อยู บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยัง
ประกอบไปดวยอาคารที่ตกแตงอยางสวยงามไมแพจตุรัสมารค ที่นี่มักจะใชเปน
สถานที่จัดงานสําคัญตางๆของเมืองบรูช มีรานคาจําหนายสินคาพืน้เมืองมากมาย 
โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมทีม่ีชื่อเสียงของเมือง 
** อิสระอาหารกลางวัน เพือ่สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนํา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยูในทวีป
ยุโรปตะวันตกเฉยีงเหนือ เปนประเทศเกาแกที่มปีระวัตศิาสตรยาวนานกวา 1,000 
ป ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโร
แมนติก จึงเปนประเทศที่มีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สุด ดวยตึกรามบาน
ชองและสถาปตยกรรมสําคัญตางๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวดวยความ
งดงาม วิจิตรแบบศลิปะแบบโกธิคอยางครบถวน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส ยังเปน
ที่ตั้งของสถานที่ราชการที่มีความสําคัญของสหภาพยุโรป เชน สํานักงานใหญของ
สหภาพยุโรป และ Nato 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงนี้ 
มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลาง
ขนาด 18 เมตร รวมนํ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการ
ออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน 
จุดชมวิว หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟท
ที่วากันวาเปนลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แหงนี้สะทอนถึงความกาวหนาของ
มวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20 และการฟم�นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบชํ้าจาก
สงคราม โดยมีการจัดงาน เอ็กซโป 1958 เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อ
แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ รูปปم�นเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส 
(Manneken Pis) รูปปم�นอันเปนสัญลักษณของเมืองนี้  โดยนํ้ าจากนํ้าพุนี้  
ชาวเมืองและชาวตางชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงเมืองบรัสเซลส 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยาง
วา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปน
สถานที่ทองเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมาก
ที่สุดของยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค 
และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่งอาคาร
สวนใหญนั้นจะสรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตุรัสแหงนี้
อยูจะมีความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง อดีตอาคารเหลานี้เคยถูกทําลายดวยนํ้ามือ
ของทหารฝรั่งเศสที่ใชปนใหญยิงทําลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสพายเเพ



 

 

อยางยับเยินที่สงครามวอเตอรลู โดย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่เปน
จุดทองเที่ยวที่มีความสวยงามและนาสนใจอยางที่ โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก 
(Jacques Sur Coudenberg) ที่สรางมาตั้งแตยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้
แลวบริเวณแหงนี้จะมีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเย่ียมอีก
ดวย ถือไดวาเปนศูนยกลางของประเทศเลยก็กลาวได 

 นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 
นาที) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส ของ ประเทศเบลเยียม 
(Belgium) เมืองแอนทเวิรปเปนที่รูจักกันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก 
เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่เมืองแหงนี้ นอกจากนี้ยังโดดเดนทั้งเรื่องแฟชั่น
แนวอาว็อง-การด และสถาปตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย 
** อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรให
คําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่พกั Hotel Tryp by Wyndham Antwerp, Antwerp, 
Belgium หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่หก เมืองแอนทเวิรป ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองลิซเซ ประเทศเนเธอรแลนด - 
เทศกาลดอกทิวลิป - เมืองอัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - สถาบัน
เจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน - ทาอากาศยาน
นานาชาติอมัสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - 
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 

นาที ) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรทของ ประเทศเนเธอรแลนด  
(Netherlands) ซึ่งเปนหมูบานที่ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เพาะปลูกดอกไมเมืองหนาวในไรกวาง เปนหลัก 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 นําทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอ

เคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ป จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว ประมาณ ชวง
วันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกป ภายในประกอบไปดวยดอก
ทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตน ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา ประดับตกแตง
รายลอมไปด วยตนไมนอยใหญ เก าแก  มีทางเดิ นอันรมรื่น  บ างก็มี งาน
ประติมากรรมประดับสวนสวยงามอยูเปนระยะ มีสระนํ้า และ นํ้าพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมตางๆมากมายใหทานไดชม ** การเบงบาน
ของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึ้นอยูกับปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปน
สําคัญ โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม กรณีคณะไม



 

 

สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคา เปนสําคัญ ** 

  นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands) ตั้งอยูริมฝم�ง
แมนํ้าอัมสเติล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปน
เมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเนเธอรแลนด เปนเมืองศูนยกลางทางประวตัศิาสตรที่
สําคัญแหงหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนชวงยุค
ทองของเนเธอรแลนด ถึงแมเมืองอัมสเตอรดัมจะเปนเมืองหลวงของประเทศ แต
ศูนยกลางของหนวยงานรัฐบาลนั้นอยูที่เมืองเฮก  

 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถีชีวิต

ความเปนอยูของชาวดัตชที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 ระหวางลองเรือผาน
บานเรือนแพที่อยูริมคลองที่มอียูมากถงึ 2,500 หลัง ผานชมเขตที่เกาแกที่สุดของ
เมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองที่ตั้งอยูริมคลองอันมีเอกลักษณที่สวยงาม
แปลกตา ซึ่งบานริมคลองเหลานี้จะมีสวนหนาบานไมกวางมากนัก และสรางตาม
แบบสถาปตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตัวตึกใชอิฐแดงกอแบบไมฉาบปูน 
ตกแตงเปนภาพปูนปم�นเทพเจากรีกอยางสวยงาม และหนาจั่วมีไมยื่นออกมา เพื่อ
แขวนลอกไวสําหรับขนส่ิงของเขาบานทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบและประตู
ก็เล็ก ดูแปลกตาทีไ่มสามารถหาชมทีใ่ดได ** กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวา
กรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไม
แจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวน
หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด **  

 นําทานเดินทางสู  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  (Diamonds and 
Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการ
เจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาที่สุด มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก คือฝมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “ 
โคอินอร ” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจาก
ที่นี ่ 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken 
Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูที่ เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรราย
ใหญที่สุดอันดับ 3 ของโลก เปนเบียรที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุดการันตีดวย
รางวัลมากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปดตัวลง และถูกดัดแปลงเปน
พิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตั้งแต
กอตั้งโรงเบียรแหงนี้ขึ้นมา และจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกนใหเลอืก
ซื้อมากมาย  
** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมี
หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

21.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Eva Airways เที่ยวบินที ่BR076 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเวลาบนิประมาณ 11 ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)  



 

 

14.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

19 - 25 มีนาคม 2563 

19MAR BR075 BKK-AMS 
12.50-19.35 
24MAR BR076 AMS-BKK 
21.30-14.30+1 

42,999 42,999 42,999 9,999 32,999 

09 - 15 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต) 

09APR BR075 BKK-AMS 
12.30-19.35 
14APR BR076 AMS-BKK 
21.40-13.40+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 39,999 

16 - 22 เมษายน 2563 

16APR BR075 BKK-AMS 
12.30-19.35 

21APR BR076 AMS-BKK 
21.40-13.40+1 

45,999 45,999 45,999 9,999 35,999 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคุเทศกทองถิ่น (หากม)ี ** 
 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบรกิารยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศเยอรมัน ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนาํสงหนงัสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วนัทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทติย ทัง้นีข้ึ้นอยูกบั
จํานวนของผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดงักลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนงัสือ
เดินทางเพื่อเดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม (ดงึเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) 
หากจาํเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนงัสือเดินทางคืนทานภายใน 
3-5 วนัทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไม
เพียงพอสาํหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณ ีและ 



 

 

หากทานใหทางบรษิัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณทีี่ทานขอเอกสารจากทางบริษัทไป
เพื่อดาํเนินการขอวีซาดวยตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทวัรได
ทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน กต็าม ** 
 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเดก็อายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 
บาท ** 
 
** หากทานทีต่องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครือ่งบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทกุครัง้กอนทําการออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการนี้ จาํเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงอตัราคาบรกิาร (ปรบัราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
 
** กรณผีูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวามื้อใดมื้อหนึง่ ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตวัของทานมาเพิม่เตมิขณะมื้ออาหาร เนื่องจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เรื่องของวตัถดุิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรอื ไขเจียว ผดัผัก ขาวผดั และ 
บะหมีก่ึ่งสําเร็จรูป เทานั้น กรณีทีท่านมคีวามประสงคที่จะสัง่เมนูนอกเหนอืขางตน ผูเดินทาง
จะตองชาํระคาใชจายเพิ่มเตมิในสวนนีด้วยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมี
โปรแกรมที่สถานทีด่งักลาวตรงกบัวันอาทติย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปล่ียนโปรแกรมได
ตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิไ์มสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เนื่องจากเงือ่นไขของ
บัตรโดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทานั้น ** 
 



 

 

** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ่เขาถงึสถานที่บางจุด 
และ อาจเปนระยะทางที่คอนขางไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย 
และ อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบคุคล ใหพรอมสําหรบัการเดินทาง เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสงูอาย ุและ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจาํเปน
จะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจดุ ทานอาจไมสามารถ
เขาชมได ไมวากรณใีดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใด
เปนการทดแทนไดทกุกรณี ** 
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศกึษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Eva Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีนํ้าหนักรวมกันไม
เกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 
ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
ครั้ง  



 

 

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัตเิหตรุะหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 39 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน
ไทยประมาณ 1,365 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบรกิารยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศเยอรมัน ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท ขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(เฉพาะคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลกูคาผูเดนิทางถือไปจายใน
วันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบรษิัท โดยทางบรษิทัจะมีเจาหนาที่ไปดแูล 
และ อํานวยความสะดวกในวันนัน้) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ
เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง



 

 

วันที่ 1 กรุณาระเงินมดัจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลกูคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรยีดทางบริษัทมีที่นั่งราคา
พิเศษจํานวนจํากัด 
2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตาม
เวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันท ี
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา
ที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 



 

 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 
2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 
2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   
4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมผีูเดนิทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดนิทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดนิทางนอยกวาที่ทางบรษิัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดนิทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 
5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลกูคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
นี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน 
สวนใดสวนหนึ่งได และ หากสามารถคนืได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 
6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพ่ัก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 
หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การยื่นคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกน
ลายนิ้วมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 
(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ
กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไม
สะดวกมาดําเนินการย่ืนวซีาวนัใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําให
ใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทาน



 

 

จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน 
และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดาํเนินการใหดทีี่สุดทีจ่ะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ 
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  
** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้ อบริการพิ เศษนี้ ได  ได แก  อังกฤษ  อิตาลี  ฝรั่ ง เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 
4. กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวซีาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดํ าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวซีายังไมดําเนินการ หรือ วีซายงั
ไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลังคณะ และ
หรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดนิทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยังไม
คอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนนี้ ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทาน
ไมวาสวนใดสวนหนึ่งทุกกรณี  
5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 
6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมคัรทําการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือ
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทาน
จําเปนตองสมัครเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด 
โดยคํานงึถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 
7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับ
คณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง หากไมเปนไป
ตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง 
หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  
8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางทีส่ามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม
เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปน
ตน 
9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียม การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 



 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่ง
ขอใหทานใหความรวมมอืในสวนนี้เพื่อใหการยื่นคาํรองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 
11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุมครองอยู 
12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ 
จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทาน
ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  
13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลมุวันที่
ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเอง
ทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัด
หมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจาก
ไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนนี้ 
หรือ สวนใดสวนหนึ่งดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพื่อ
ยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง 
กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  
14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะนี้ และ 
ทานมีความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจง
กับเจาหนาที่ใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกครั้ง กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว



 

 

เครื่องบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบรูณตัง้แตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิว
นัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึ่งดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึง
กรณีที่ในวันนัดหมายเพือ่ยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใีดก็ตาม ทําใหทานตอง
ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 
 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบิน
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 
2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด
หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัตขิองเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย 
(ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี ้ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 
3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ



 

 

ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรบัผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคา
ตามหลักปฏิบัติเทานั้น 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตวัขึ้นเครื่องบนิ ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 



 

 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 
12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษัททีไ่ดรบัการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไป
ตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวา
กรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณทีี่
เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันที่หนึ่ง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไม
สามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยัน
เดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลา
นั้นๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทานั้น ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 
14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพื่อประกอบการโฆษณาเทานั้น  
15.ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบุคคลที่มีคดีความ คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ 
ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ คํ้าประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งไดทุก
กรณี 
16. สําหรับผูเดินทางที่ตั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพื่อตรวจสอบอายุครรภที่แนนอน 
กับ วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย
ยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวน
ใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทุกกรณี หากทาน
ตั้งครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไมให
ทานเดินทาง 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพือ่ย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมัน 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 
ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 
เดือน ไมซํ้ากับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรับ เทานั้น หามใสคอน
แทคเลนส ทั้งชนิดมสีี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  
หนังสือรับรองบริษทัฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจด

ทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 
3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 

เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อ

ประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน 
เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่

การงาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบ
ได แตทั้งนี้ อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่รับย่ืนเทานั้น  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนงัสือ
เดินทาง เทานั้น กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัยื่นได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน่ัดยื่นวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มหีนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สา

มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบญัชสีวนตัวได ซึ่งหากมแีต
บัญชีบริษทั เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิา
มารดา หรอืเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบดิา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง ของบดิา และ 
มารดา หนงัสือรบัรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอรต ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบตัร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พี ่, นอง , สาม ี, ภรรยา สามารถอางองิไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังนี ้** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ โดย

ระบชุื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นดัยื่นวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน่ัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพือ่อางองิความสมัพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบตัร 

แผนที่การเดินทาง เพื่อการยื่นคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมัน 
สถานที่ : ศนูยรับยื่นคํารองขอวีซาประเทศเยอรมัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมนั 

1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 



 

 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 
3. วัน - เดอืน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส         หยา         หมาย         แยกกันอยู 
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 
วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบนั(ทีพ่ักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายกุรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 

11. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 
12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 
   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
13. ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
           ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................... 
 
 
 
14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชพีระหวางการเดินทางและพํานกัของผูสมคัร 
   ตัวผูสมคัรเอง 



 

 

   มีผูอืน่ออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... 
ความสัมพันธ .......................... 

15.ชื่อบคุคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 
ความสัมพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรณุากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สดุเพื่อ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมตัิวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทานั้น ทางบรษิทัเปนเพียงตวักลาง

ในการอาํนวยความสะดวกและบรกิารดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 
 
 
 
 
 


