
 

 

รหัสทัวร GOH1903743 
ทัวรเยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม EUROPE TULIP LOVER 
9 วัน 6 คืน (TG) 
ลองเรือแมน้ําไรน   โคโลญ   หมูบานกีธูรน   อัมสเตอรดัม 
ลองเรือหลังคากระจก   เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ   รอตเตอรดัม 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– พฤษภาคม 63  

ราคาแนะนาํเพยีง 49,900.- 



 

 

 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

20.30 น. 
  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

23.40 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG920 
 ***คณะที่ออกเดินทางตั้งแต เดือนเมษายน เปนตนไป จะออกเดินทางเวลา 
23.45 น.และไปถึงแฟรงคเฟรตเวลา 06.15 น.*** 
 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต  – แบมเบิรก – นูเรมเบิรก  
05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 

ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี 
รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองแบมเบิรก (Bamberg) นําทานชมเมืองแบมเบิรก สวนที่เปน
เขตเมืองเกาของเมืองแบมแบรกไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนเมือง
มรดกโลก เน่ืองจากเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพนจากการที่ถูกบอมบ

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. แฟรงกเ์ฟิรต์  – แบมเบิรก์ – นเูรมเบิรก์ 
วนัที� �. นเูรมเบิรก์ – วซูบ์วรก์ – ไฮเดลเบิรก์– แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์
วนัที� �. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรือแม่นํ�าไรน ์– โคโลญ  
วนัที� �. โคโลญ – Outlet – หมู่บา้นกีธูรน์ – อมัสเตอรด์มั  
วนัที� �. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก– เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – รอตเตอรด์มั 
วนัที� �. รอตเตอรด์มั – เกนท ์– บรูกก ์– บรสัเซลล ์  
วนัที� �. บรสัเซลล ์– สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกรามบานชองในเขต 2 เมืองเกาจึง “เกาจริง” มิได
สรางหรือซอมแซมใหมใหดู “เหมือนเกา” นําทานชมมหาวิหารแบมเบิรก หรือช่ือเปน
ทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The Imperial Cathedral of 
St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปนที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัคร
บาทหลวงแหง แบมแบรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโรมานเนสก สรางครั้งแรกใน
ป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากน้ันชมศาลากลางหลังเกาของเมืองที่
สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
         บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบ

โบราณที่สวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมื่อสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหารเพื่อ
ตอสูในสงครามโลกครั้งที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบทั่ว
ทั้งเมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิม
มากที่สุด นําทานถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE  หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 3 นูเรมเบิรก – วูซบวรก – ไฮเดลเบิรก– แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองวูซบวรก (Würzburg) เปนเมืองที่ตั้งอยูในบริเวณฟรังโคเนีย

ที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี หลังจากน้ันนําทานเดินทาง
ตอสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูบริเวณ
ฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของ
เยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
เยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตอง
มาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษา
นานาชาต ิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  



 

 

บาย นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิง
เขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัว
ปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่ งมีอายุกวา 900 ป  ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปน
ของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว และนําทานชม
ถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองแฟรงคเฟรต นําเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแก
ที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลา
วาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดิน
เลนยานถนน ZEIL ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือก
ซื้อสินคาแฟช่ันนํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NH MOREFELDEN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 แฟรงกเฟรต – ลองเรือแมนํ้าไรน – โคโลญ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสูทาเรือเซนตกอร (St. Goar)  นําทานลองเรือชมความ

สวยงามของแมน้ําไรน แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามตลอดสองฟากฝم�งแมน้ํา ผานแหลงปลูกองุนที่ใชผลิตไวนขาวอันมีชื่อเสียง



 

 

ที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน ปราสาทของโบราณอายุกวา 
600 ป และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยูสองฟากฝم�ง
แมน้ํา ผานบริเวณผาหินโลเรอไลย (Loreley rock) ซึ่งมีตํานานเรื่องเลาขานอัน
ลึกลับของเสียงสะทอนที่ เกิดขึ้นบริเวณ น้ัน และขึ้นฝم� งที่  ทาเรือ บอบพารด 
(Boppard)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และ

เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยวชมตัว
เมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจนําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุด
พักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจึงเสร็จสมบูรณ ทั้งน้ีจึง
แลวเสร็จในป  1880 มหาวิหารโคโลญ เปนศาสนสถานของคริสตศาสนา
โรมันคาทอลิก นับ เปนวิหารที่ ใหญ และสูงที่ สุดในโลกในสมัยนั้น  ลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 
144 เมตร จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมารี  

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

ที่พัก 
 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE KOELN หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 5 โคโลญ – Outlet – หมูบานกีธูรน – อัมสเตอรดัม  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหเวลาทานไดอิสระเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, 
NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED 
PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, 
LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานเดินทางสูหมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) เมืองที่ไดรับฉายาวา “เวนิ

สแหงเนเธอรแลนด”  เมืองเล็กๆที่มีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600   คน เปน
หมูบานที่ปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจาก
มลพิษ   ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน 
เพลิดเพลินกับบรรยกาศของหมูบาน unseen แหงเนเธอรแลนด หมูบานที่
ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การคมนาคมยังคงใชการ
สัญจรทางน้ําดั่งเชนในอดีต อิสระใหทานเที่ยวชมหมูบานแหงนี้ พรอมเก็บภาพความ
ประทับใจ นําทานเดินทางสูเมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา 
เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก VAN DER VALK SCHILPHOL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก– เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ –  
รอตเตอรดัม  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการ ลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลํา

คลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมา
ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ 
นําทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทานจะได
สัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ัน
ยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคา
อ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, 
IWC, PIAGET, LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมส
แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารที่
เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคย
ใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)   ใหทานได

ถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชมการ
สาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆ
พรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก ***คณะเดินทางวันที่ 20 มี.ค. 63 เปนตนไป 
จะปรับโปรแกรมจากหมูบานกังหันลมซานสคันสเปน นําทานเดินทางสูเทศกาล
ดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพ้ืนที่กวา 200 ไร เชิญอิสระตาม
อัธยาศัยกับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีที่ ทานจะช่ืน



 

 

ชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและ
ไมดอกนานาพันธุที่บานสะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ 
จิเรเนียม ลิลลี่ เปนตน***    
***งานเทศกาลดอกไมที่ เนเธอรแลนด  มีตั้ งแตวันที่  21 มีนาคม – 10 
พฤษภาคม 2563*** 
จากน้ันนําทานเดินทางสูรอตเตอรดัม (Rotterdam) เมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญ
เปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํามาส (Maas River) ในป 
ค.ศ. 2007  เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม 
ปจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทํา
ใหท่ีน่ีมีระบบการขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ 
เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NH BEDBANK-ROTTERDAM หรือเทียบเทา 

 
 

วันที่ 7 รอตเตอรดัม – เกนท – บรูกก – บรัสเซลล   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบล



 

 

เยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดชื่อวาเปนรอง
นครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการรวมกันของแมน้ําสอง
สาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยูบริเวณที่แมน้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับ
แมน้ําไลส Lys River แมน้ําสองสายน้ีเปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีต
นานนับศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกับปราสาททาน
เคานต (Castle of the Counts) ป�อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองทาใน
ตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก 
ชมหอระฆังประจําเมืองที่สูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟ�า ที่
ดานลางน้ัน เปน Cloth Hall ที่มีมาตั้งแตทศวรรษที่ 15 และไดรับเกียรติเปน 
UNESCO World Heritage Siteนําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Brugge) เมือง
ตองมนตเสนหเมืองมรดกโลก เมืองเกาแกที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปตยกรรม
สไตลเฟลมิชบรูซที่เปนเอกลักษณ ประกอบไปดวยคูคลองเปนจํานวนมาก จนไดรับ
การขนานนามวา "เวนิชแหง ยุโรปเหนือ" เปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
เปนอยางมาก  นําทาเยี่ยมชมจัตุรัสกลางเมือง ที่มีความโดเดนขอหอระฆังสูง 300 
ฟุต ของป�อมปราการประจําเมืองอายุ 700 ป  อาคารศาลาวาการเมือง (City 
Hall) แสนสวยดวยสไตลโกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดวยบรรยากาศยอนยุคไปสู
อดีตกาล เหมือนเมื่อครั้งที่เมืองสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  นําทาน
ถายรูปกับโบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการ
แหพระธาตุขึ้นทุกปในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม

(Belgium) สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ 
หรือนาโต  จากน้ันนําทานถายรูปกับอนุสรณอะโตเม่ียม (Atomium) เปน
สถาปตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเปนสัญลักษณรูปโครงสรางอะตอมที่ขยายใหญ
หลายลานเทาและสรางขึ้นเปนหอแสดงนิทรรศการระหวางงาน Expo ป 1958 น 
ซึ่งตอนน้ีไดกลายเปนแลนดมารกใหมอีกแหงหน่ึงของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอยาง
มาก  จากน้ันนําทานเดินทางสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand 
Place)  เปนลานกวางลอมรอบทั้งสี่ดานดวยตึกโบราณ ตึกสวนใหญลวนมีลวดลาย



 

 

ปูนวิจิตรแตมทอง เปนอาคารสไตลบารอก ไมวาจะเปนศาลาวาการเมือง พิพิธภัณฑ
ประจําเมือง อาคารของสมาคมอาชีพตาง เปนตน  นําทานชมและถายรูปกับเมเน
เกนพีส (Manneken Pis) ซึ่งเปนประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉ่ี ซึ่งจะเปนจุดเดน
ในยานจัตุรัสกรองดปลาซที่ซึ่งมีผูคนเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทําใหสราง
ความสนใจใหกับนักทองเท่ียวจํานวนไมนอยเปนประติมากรรมที่มีมาตั้งแตป 1987 
เปนผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากน้ันใหทานเดินเลนอิสระชม
เมืองหรือเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย รวมทั้งเลือกซื้อ ชิม ช็อกโกแลต ซึ่ง
ประเทศเบลเยียมยังเปนที่ยอมรับไปทั่วโลกวามีรสชาติเขมของช็อกโกแลต เปน
สวรรคของคนรักช็อกโกแลต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 บรัสเซลล  – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.10 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG935 

***คณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนเมษายน จะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และ
ถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.*** 



 

 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

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

ราคาแนะนําเพียง 
เยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเย่ียม  
9 วัน 6 คนื โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
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 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

07  – 15 ก.พ. 63  49,900 49,900 49,900 49,900 27,205 6,900 
17 – 25 มี.ค. 63 50,900 50,900 50,900 50,900 28,205 6,900 
05 – 13 เม.ย. 63 66,900 66,900 66,900 66,900 34,635 9,900 
10 – 18 เม.ย. 63 73,900 73,900 73,900 73,900 34,785 9,900 
11 – 19 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 36,925 9,900 
21 – 29 เม.ย. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 
 01 – 09 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 
12 - 20 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธคาธรรมเนียมวีซาประเทศประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซา

ในวันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

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

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

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

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

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก



 

 

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

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

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)*** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
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 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
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 รปูถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรบัเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 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/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

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. สัญชาติปจจบุัน ............................... 
   สญัชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบุัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

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

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

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



 

 

13. ชื่อบรษิัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่
อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
              ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

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

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 
 


