
 

 

รหัสทัวร GOH1903744 
ทัวรเบลเยี่ยม ลกัเซมเบิรก เยอรมนี เนเธอแลนด 
FANTASTIC BENELUX 8 วัน 5 คืน (TG) 
บรัสเซลส   ลักเซมเบิรก   แฟรงกเฟรต   โคโลญ   อัมสเตอรดัม   ไฮเดลเบิรก 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง มีนาคม - พฤษภาคม �� 

ราคาแนะนาํเพยีง 49,900.- 



 

 

 
 
  
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร 
D ประตู 2 พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – บรัสเซลส  – บรูกก  – เกนท  – บรัสเซลล  -อะตอมเม่ียม – 
ลักเซมเบิรก 

00.30 น. ออกเดินทางสูกรุงบรัสเซลส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 934  
*สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 10 พ.ย. 62 จะออกเดินทางตั้งแตเวลา 00.30 
น.และไปถึงบรัสเซลลเวลา 07.40 น.* 

07.05 น. ถึงสนามบินบรัสเซลส (Brussel) ประเทศเบลเย่ียม (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั่วโมง)   นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  จากน้ันนํา
เดินทางสู เมืองบรูกก (Brugge) ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศเบลเยียมและไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมี 
สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจร
รอบๆเมืองได  ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ 
บานเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช 
และแบบเรเนซองค และมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ นําชมจัตุรัสใจกลางเมือง 
(Market Square) หอระฆังเกาแกที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – บรสัเซลส ์– บรูกก ์– เกนท ์– บรสัเซลล ์-อะตอมเมี�ยม – ลกัเซมเบิรก์ 
วนัที� �. ลกัเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบิรก์ – เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 
วนัที� �. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรือแม่นํ�าไรน ์– โคโลญ 
วนัที� �. โคโลญ – ชอ้ปปิ�งRoermond Outlet – เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – อมัสเ์ตอรด์มั 
วนัที� �. อมัสเ์ตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – บรสัเซลล ์– จตัรุสักรองดป์ลาสต ์
วนัที� �. บรสัเซลล ์– สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

งดงาม ที่ช่ือวา Madonna & Child ซึ่งเปนประติมากรรมที่อยูภายในโบสถพระแม
มารี มีลักษณะเปนหินออนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ่งในปจจุบัน
ไดรับการยกยองวาเปน ยอดศิลปนเอกของโลกชาวอิตาเลียน   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเกนท (Ghent) เมืองหลวงของจังหวัดในฟลานเดอรส
ตะวันออก ในบริเวณ เฟล็มมิชในประเทศเบลเยียม ตัวเมืองสวยงามดวย
สถาปตยกรรมอันเกาแกคลาสสิก อีกทั้งยังเปนเมืองที่ไมตองมีการใชรถยนต จึง
เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวเปนอยางดี ที่จะมีโอกาสไดเท่ียวชมและสัมผัสเมืองอยาง
ใกลชิด ไดบรรยากาศประเทศยุโรปจากตึกและอาคาร โบสถวิหาร นําทานชมมหา
วิหารเมืองเกนท (St.Bavo’s cathedral) มหาวิหารที่สรางขึ้นในสมัยพระเจา
ชารลที่ 5 เปนโบสถสไตลกอธิคที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึง ภายในมหาวิหารประดับ
ประดาดวยกระจกสีและแทนบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีคา
หลายชิ้น รวมถึงแทนบูชาเกนท  ผลงานชิ้นเอกของพี่นองตระกูลฟาน เอค 1 ใน
ผลงานที่ฮิตเลอรตองการมากที่สุด ชมหอระฆังประจําเมืองที่สูงตระหงานถึง 91 
เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟ�า ที่ดานลางน้ัน เปน Cloth Hall ที่มีมาตั้งแต
ทศวรรษที่ 15 และไดรับเกียรติเปน UNESCO World Heritage Site ไดเวลา
อันสมควรนําทานเดินทางกลับกรุงบรัสเซลลจากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึก



 

 

กับ อนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก
“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล 
โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา 
นําทานเดินทางสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก นครรัฐที่มี
พื้นท่ีขนาดเล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG หรือเทียบเทา   

วันที่ 3 ลักเซมเบิรก – ไฮเดลเบิรก – เขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก – แฟรงคเฟรต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุด
แสนโรแมนติก ตั้ งอยูบริเวณฝم� งแม น้ําเน็กคาร  (Neckar River) อดีตเมือง
ศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่ง
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมี
นักทองเที่ยวนับลานคนในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยาน
การคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ จากน้ันนําเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก 
(Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมี
อายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่งของ
พระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสราง
เสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 
ลิตร   



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บาย นําเดินทางสูนครแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่
สําคัญของเยอรมนีนําชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุด
ในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา
การเมือง ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผานชมสถานีรถไฟแฟรงก
เฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงในประเทศไทย โดยครั้งเมื่อ
คราวเสด็จประพาสยุ โรปของรัชกาลที่  5 เชิญ เดิน เลนยานถนน ZEIL ที่มี
หางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมาย ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแฟชั่น
หลากหลาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก LEONARDO FRANKFURT หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 แฟรงกเฟรต – ลองเรือแมนํ้าไรน – โคโลญ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูทาเรือ บอบพารด (Boppard) นําทานลองเรือชมความสวยงาม
ของแมน้ําไรน แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ตลอดสองฟากฝم�งแมน้ํา ผานแหลงปลูกองุนที่ใชผลิตไวนขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของ
เยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน ปราสาทของโบราณอายุกวา 600 ป 
และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยูสองฟากฝم�งแมน้ํา 
ผานบริเวณผาหินโลเรอไลย (Loreley rock) ซึ่งมีตํานานเรื่องเลาขานอันลึกลับ



 

 

ของเสียงสะทอนท่ีเกิดขึ้นบริเวณน้ัน และขึ้นฝم�งที่ ทาเรอืเซนตกอร (St. Goar) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บาย นําเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมือง
ใหญ อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยวชม
ตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ ถายรูปกับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) โดยเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตอง
หยุดพักการกอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และ 
สรางเสร็จในป  1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ ใหญ และสูงที่ สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 
เมตร สรางเพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE HOTEL WEST หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 โคโลญ – ชอปปم� งRoermond Outlet – เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ – 
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 อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นที่กวา 

200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุ
หลากสีที่ ทานจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป 
หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่บานสะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก 
เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลล่ี เปนตน 
***งานเทศกาลดอกไมที่เนเธอรแลนด มีตัง้แตวันที่ 21 มีนาคม – 10 
พฤษภาคม 2563*** 
*** ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมเทศกาลดอกไมไดทางบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรม
เปน หมูบานกังหันลมซานสคันสแทน*** หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูกรุงอัมส
เตอดัม เมืองหลวงของเนเธอแลนด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก CROWE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล – จัตุรัสกรองดปลาสต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง 
สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแต
สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นํา
ทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทานจะได
สัมผัสและเรียนรูพืน้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ 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 จากน้ันนําทานเดินเท่ียวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมส
แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหาร
ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต 
เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถาน

ที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต จากน้ัน
เขาสูจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหง
หน่ึงในยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและ
ถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ
กําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของ
ชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี 
มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป�องกันเมืองไวได 
ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ เพ่ือระลึกถึงความกลาหาญ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา 

*** ในกรณีที่โรงแรมเต็มจะเปลี่ยนไปนอนเมืองแอนทเวิรบแทน *** 
วันที่ 7 บรัสเซลล – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา

ในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.10 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยสารการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 935 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 10 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 
น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น. 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
06.10 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
FANTASTIC BENELUX 

เบลเย่ียม ลักเซมเบิรก เยอรมนี เนเธอแลนด  
8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินไทย 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

18-25 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,210 7,900 
21-28 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,210 7,900 

10 – 17 เม.ย. 63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 32,080 7,900 
11 – 18 เม.ย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 31,550 7,900 
11 – 18 พ.ค 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,210 7,900 

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
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

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 คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, 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 .คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (14 ยโูร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (24 ยูโร) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวซีา 
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 เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสาํเนา 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 บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 
ใบ ถายไมเกิน 6 เดอืน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รปูไมเลอะหมึก ไมมี
รอยแม็ก, ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูป
นะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

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

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 STATEMENT บญัชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกโดยธนาคาร และจะตองมี
ตราประทับจากธนาคารทุกหนาเทาน้ัน เลขบัญชีตองครบถวน และชื่อตองสะกดตรงตาม
พาสปอรต วันยื่นใหลูกคาพกบุคแบงคเลมจรงิไปดวย รบกวนลกูคาทํารายการเดินบญัช ี
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัด
สัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 

6. 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 เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจบุัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/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)............................................. 

 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน 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 ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 
 


