
 

 

รหัสทัวร B2B2000034 
ทัวรยุโรป เยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืน (EK) 
แฟรงกเฟรต | แบมเบิรก | เดรสเดน | ทะเลสาบโคนิก | พอทสดัม | เบอรลิน | ฮัมบวรก  
หมูบานกีธูรน | เทศกาลดอกไม KEUKENHOF | อัมสเตอรดัม | บรัสเซลส 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
17.00 น. 

 
คคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบิน 
เ เอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

  20.35 
น. 

ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 373 
** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 06-15 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. 

และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. ** 
  

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – วูรซบวรก – นูเรมเบิรก  
00.50 

น. 
เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 

 03.20 
น. 

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางตอสูแฟรงกเฟรต โดยเท่ียวบินที ่EK 43 
** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 06-15 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. 
และถึงแฟรงกเฟรต เวลา   08.50 น. ** 

 07.35 
น. 

ถึงสนามบินแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมนี นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– วรูซ์บวรก์ – นเูรมเบริก์ 
วนัที� 3. นเูรมเบริก์ – วิหารเซนตล์อเรนซ ์- แบมเบริก์ – เดรสเดน 
วนัที� 4. เดรสเดน – โบสถพ์ระแมม่ารี – อิสระชอ้ปปิ�ง - เบอรล์ิน 
วนัที� 5. เบอรล์ิน – พอทสดมั – พระราชวงัซองสซ์ูซี – เบอรล์ิน 
วนัที� 6. เบอรล์ิน – ฮมับวรก์ – เบรเมน 
วนัที� 7. เบรเมน – หมูบ่า้นกีธูรน์ – Outlet – อมัสเตอรด์มั 
วนัที� 8. อมัสเตอรด์มั – เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์– อมัสเตอรด์มั 
วนัที� 9. บรสัเซลส ์– สนามบิน 
วนัที� 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ  



 

 

แฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี 
รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ ผานชม
สถานีรถไฟแฟรงกเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย 
ครั้งเมื่ อคราวเสด็จประพาสยุ โรปของรัชกาลที่  5 นําเที่ ยวชมจัตุ รัสโรเมอร  
(Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดินเลนยานถนน ZEIL ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและ
รานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อสินคาแฟช่ันนํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองวูรซบวรก (WURZBURG) เมืองแรกในการเร่ิมตนเดินทางเขา
สูเสนทางสายโรแมนติคอยางเปนทางการ เปนเมืองที่ตั้งอยูบนเนินเขา ริมฝم�งแมน้ําเมน 
(MAIN) เปนอีกแหลงของการเพาะปลูกองุนเพื่ อผลิตไวนของเยอรมัน เขาชม
พระราชวังวูรซบวรก (Würzburg Residenz) ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวอันเปน
ไฮไลทของเมืองน้ี และยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลก เปนวังสไตลบารอค
ของปริ๊นซ บิชอป จุดเดนอยูที่ภาพเขียนเฟรสโก ภาพเขียนบนปูนปลาสเตอรเปยกที่เต็ม
ไปดวยมิติที่งดงามยามแหงนมอง ซึ่งถายทอดโดยศิลปนชื่อดังหลายทาน และหน่ึงในน้ัน
คือ เวเนเชียนจิโอวานนี แบททิสตา ทีโปโล ผูรังสรรคภาพเขียนเฟรสโกในหองการเดน
ฮอลลซึ่งเชื่อมตอไปยังบันได ไวทฮอลล และอิมพีเรียลฮอลล ซึ่งไดชื่อวาเปนหน่ึงใน
ภาพเขียนที่สวยที่สุดในยุโรป ไดเวลาอันสมควรจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองนูเร



 

 

มเบิรก (Nuremberg) เพ่ือเขาสูที่พัก 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม CONGRESS MERCURE NUERNBERG หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 นูเรมเบิรก – วิหารเซนตลอเรนซ - แบมเบิรก – เดรสเดน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบานเรือนแบบ
โบราณที่สวยงามเปนเอกลักษณ มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 900 ป และเมื่อสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ฮิตเลอรไดใชสถานที่แหงน้ีเปนกองบัญชาการทางการทหารเพื่อ
ตอสูในสงครามโลกครั้งที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุมสัมพันธมิตรถลมเสียหายเกือบทั่วทั้ง
เมือง แตชาวเมืองก็ไดรวมมือกันบูรณะใหกลับมาอยูในสภาพใกลเคียงของเดิมมาก
ที่สุดถายรูปกับวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lorenz) วิหารสวยประจําเมือง จากน้ันนํา
ทานถายรูปกับโบสถแมพระ (Frauenkirche) เปนโบสถที่สรางขึ้นในสถาปตยกรรม
แบบโกธิคที่ใชเวลาในการกอสรางยาวนานถึงสิบป ที่น่ีมีจุดเดนที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว
มาเยือนกันมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถที่เปนหอนาฬิกา โดยความพิเศษก็คือ 
เม่ือเวลาเท่ียงตรงปุ�บ เหลาตุกตาก็จะออกมาเตนระบําใหเราชม จากน้ันนําทานถายรูป
กับนํ้าพุเชินเนอรบรุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สูง 
19 เมตร สีทองอราม ซึ่งประกอบไปดวยรูปปم�นของเจาอิเล็คเตอร 40 องค นักบุญ 
ชาวยิว และรูปประดับ อ่ืนๆ ถือไดวาเปน น้ําพุที่อลังการมากที่ สุดในเยอรมนี 
นักทองเที่ยวที่มาน่ีสวนใหญก็จะมาขอพรกัน วิธีการก็คือ ใหหมุนแหวนทองตรงน้ําพุ
เปนจํานวน 3 รอบ โดยระหวางที่หมุนแหวนก็ใหอธิษฐานสิ่งที่ตองการไปดวย มีเวลาให
ทานไดอิสระเดินเลนในยานเมืองเกาที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึก หรือ สินคา
แฟชั่นที่ต้ังอยูใจกลางเมือง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองแบมเบิรก เมืองทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงของประเทศเยอรมนี 

นําทานชมมหาวิหาร 
แบมเบิรก หรือชื่อเปนทางการวา มหาวิหารเซนตปเตอรและเซนตจอรจ (The 
Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเปน
ที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแหง แบมเบิรก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโร
มานเนสก สรางครั้งแรกในป ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง จากน้ันชมศาลา
กลางหลังเกาของเมืองที่สรางคลอมทับแมน้ําเรกนิตซ  ไดเวลาอันสมควรออกเดินทาง



 

 

สูเมืองเดรสเดน (DRESDEN) เพ่ือเขาสูที่พัก 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม RINGHOTEL RESIDENZ ALT DRESDEN หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 เดรสเดน – โบสถพระแมมารี – อิสระชอปปم�ง - เบอรลิน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเดรสเดน (Dresden) ไดรับสมญานามวาเปน “ฟลอเรนซแหง
แมน้ําเอลเบ” เปนเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดกลับมามีบทบาทใน
ฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีอีกครั้งหน่ึงในป ค.ศ.1990 หลังจากมีการรวมประเทศ 
เมืองไดถูกบูรณะขึ้นมาใหมอยางมีขั้นตอนอันสืบเน่ืองมาจากผลแหงการทําลายลางของ
สงครามโลกครั้งที่สอง นําทานเที่ยวชมเมืองเดรสเดน ชม โบสถพระแมมารี 
(Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมืองที่วางไวตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่ 11 ที่ทิ้ง
รองรอยของการทําลายลางในสมัยสงครามโลกที่กําลังไดรับการบูรณะอยางเรงดวน 
ผานชมเซมเพอรโอเปราเฮาส (The Semper Opera House) ที่มีความโดดเดน
อยางเทาเทียมกัน ทั้งดานสถาปตยกรรมและดนตรี ผานชมพระราชวังสวิงกอร 
(Zwinger Palace) ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบารอคบนฝم�งแมน้ําเอลเบ ที่ตกแตงอยาง
งดงามดวยน้ําพุและรูปปم�น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานสูกรุงเบอรลิน (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน หน่ึงในศูนยกลางที่มี

อิทธิพลที่สุดของยุโรป ในดานการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชนและวิทยาการ ให
เวลาทานอิสระชอปปم�งบนถนนชื่อดัง Friedrichstrasse เปนถนนสายประวัติศาสตร
ยุคสงครามเย็นและเปนสวรรคของการชอปปم�งอยางมีระดับดวยสินคาหรูแพง บน
หางสรรพสินคาท่ีโดงดัง ในยาน Mitte 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
คํ่า 

 
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CITY EAST หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 เบอรลิน – พอทสดัม – พระราชวังซองสซูซ ี– เบอรลิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําเดินทางสูเมืองพอทสดัม (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบวรค อดีตที่
ประทับของกษัตริยและเจาผูครองเยอรมันมาอยางตอเน่ืองตั้งแตศตวรรษที่ 18 เมือง
ศูนยรวมเหลาผูเชี่ยวชาญศิลปะแขนงตางๆ นําทานเขาชมความงามของพระราชวัง
ซองสซูซี (Sanssouci Palace) เปนอดีตพระราชวังฤดูรอนของพระเจาฟรีดริชที่ 2 
แหงปรัสเซีย สรางขึ้นในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกชื่อ จอรจ เวนซเลาส ฟอน คโน
เบิลสดอรฟฟ� เปนพระราชวังที่พระเจาฟรีดริชโปรดปรานมาประทับในฤดูรอน และใช
เปนที่หลบจากความวุนวายในพระราชพิธีตางๆท่ีเบอรลิน จึงเปนที่มาของช่ือพระราชวัง
ที่แปลวา “ไกลกังวล” พระราชวังเปนอาคารชั้นเดียวที่ประกอบไปดวยหองตางๆเพียง 
10 หอง หลังจากหมดรัชสมัยของพระเจาฟรีดริช พระราชวังซองสซูซี ยังเปนที่โปรด
ปรานของเจานายเยอรมันจนเมื่อราชวงศโฮเฮ็นซอลเล็นมาสิ้นสุดลงเมื่อป ค.ศ.1918 
และหลังจากการรวมตัวระหวางเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในป ค.ศ.1990 ราง
ของพระเจาฟรีดริชที ่2 ก็ถูกนํากลับมาฝงบนเนินที่ซ็องซูซีตามพระราชประสงคเดิมของ
พระองคกอนที่จะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซูซีและอุทยานไดรับเลือกโดยองคการ
ยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1990 ภายใตชื่อวา "พระราชวังและสวน
แหงพอทสดัมและเบอรลิน” จากน้ันนําทานสูกรุงเบอรลิน (Berlin) เมืองหลวงของ
ประเทศเยอรมัน หน่ึงในศูนยกลางที่มี อิทธิพลที่สุดของยุโรป ในดานการเมือง 
วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานชมอนุสรณสถานกําแพงเบอรลิน (The Berlin Wall) เขาสูอีสต-ไซด-

แกลลอรี่ ที่ทิ้งรองรอยของกําแพงเบอรลิน ฉากตางๆที่เกิดจากการพลัดพรากของ
เหตุการณวันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเร่ิมการสรางกําแพงที่มีความยาวกวา 100 ไมล 
สูง 4 เมตร ถูกถายทอดเปนภาพวาดที่เกิดจากศิลปนกวา 118 ทานบนซากกําแพงกวา 
1,200 หลา ที่จะบอกเลาเรื่องราวตางๆแทนคําพูดที่ไดรับการยกยองวาเปนเปน
ภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก นําทานชมเช็คพอยทชารลี  (Checkpoint 
Charlie) ซึ่งเปนเขตพรมแดนการปกครองระหวางอเมริกันและรัสเซีย จากน้ันไปชม
เบอรลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตที่ใหญที่สุดในเยอรมนี สรางในระหวางป 1894-
1905 ในรูปแบบสไตลอิตาเลียนเรอเนสซองส แลวพาทานไปถายรูปกับประตูบันเดนบ
รูก (Brandenburg) ประตูสัญลักษณของเมืองดานบนเปนรูปปم�นของเทพีแหงชัยชนะ
สีทองเดนตระหงาน และพลาดไมไดกับการถายรูปกับอาคารไรชสตัทด อาคารที่ใชเปน
รัฐสภาแหงเยอรมนี สรางขึ้นดวยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส ในป 1884-1894 
อาคารรัฐสภาแหงน้ีถูกใชมาตั้งแตครั้งสาธารณะรัฐไวมาร 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CITY EAST หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 6 เบอรลิน – ฮัมบวรก – เบรเมน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองฮัมบวรก(Hamburg) อันเกาแกกวา 1,200 ป เปนทั้งเมือง
ใหญอันดับที่สอง และเมืองทาออกทะเลที่สําคัญที่สุดของเยอรมนี และเปนศูนยกลาง
การคาตางประเทศใหญที่สุดอีกดวย นําเที่ยวชมเมืองฮัมบวรกอันประกอบดวยที่ตั้งที่
แสนงดงามริมแมน้ําเอลเบกับแมน้ําอัลสเทอร ผานชมโบสถมิเชลล เขตทาเรือที่ชวน
ประทับใจเองเรียงรายไปดวยอาคารตามแบบแผนดั้งเดิม ทําใหเมืองน้ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว เที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา 2 สายคือเอลเบอและอัลสเทอร ชมศาลา
กลางฮัมบวรก (Rathaus) เปนอาคารที่มีชื่อเสียง ตั้งอยูในเขตใจกลางเมืองใกล ๆ 
กับทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหัวใจของฮัมบูรก โดยอาคารถูกสรางขึ้น
ในชวงระหวางป ค.ศ.1886-1897 เปนหน่ึงในอาคารที่เก็บรักษาไวอยางสมบูรณมาก
ที่สุดของเมือง เช่ือกันวาฮัมบูรกเปนเมืองที่เปนตนแบบของการสรางโบสถ โบสถเซ็นป
เตอร, โบสถนิโคไล หรือโบสถนิโคลัส ซากสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยู หลังจากถูก
ทําลายในสงคราม โลกครั้งที่ 2 โบสถแหงน้ีไดสงวนเอาไว เพ่ือเปนเครื่องเตือนความจํา
แกคนรุนหลัง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเบรเมน (Bremen) เมืองทาเรือกับการเดินเรือที่สําคัญทาง
ตอนเหนือของเยอรมัน ความสัมพันธทางการคาระหวางชาติเชื่อมโยงเมืองเบรเมนกับ
เมืองทาประมาณ 1,000 แหงรอบโลกในแตละป ทาเรือเบรเมอรฮาเฟนไมเปนเพียง
ทาเรือขนถายตูคอนเทนเนอรใหญที่สุดในยุโรป แตยังเปนทาเรือขนถายรถยนตสําคัญ
ที่สุดในยุโรปดวย ทองเที่ยวเมืองเบรเมน ชมจัตุรัสมารคพลัทซ ที่มีศาลาประชาคม
รูปทรงสมัยฟم�นฟูศิลปะวิทยาการ,ประติมากรรมโรลันด และวิหารทรงโกธิคเซนตเพทรี 
(St.Petri-Dom) เดินเลนบนถนนชื่อดังเบิทเซอรตราเซและยานชนอร ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร สวนตลาดไฟรมารคที่เบือรเกอรไวเด ซึ่งมีอายุยาวนาน
กวา 960 ปนับวาเปนตลาดนัดประจําปใหญที่สุดแหงหน่ึงในเยอรมนี  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MARITIM BREMEN หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 7 เบรเมน – หมูบานกีธูรน – Outlet – อัมสเตอรดัม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําเดินทางสู “หมูบานกีธูรน” (Giethoorn Village) หมูบานเล็กๆ แหงหน่ึงใน
ประเทศเนเธอรแลนด เปนหมูบานที่อาศัยการสัญจรทางน้ําเพียงอยางเดียว จนไดฉายา
วาเปน “หมูบานไรถนน” มีผูคนอาศัยเพียงแค 2,600 กวาคนแตมีนักทองเท่ียวไปเยือน
นับลานคน นําทาดื่มดํ่ากับลําคลองน้ําใส เรือพายลํานอย ตนไมใบหญา และอากาศ
บริสุทธิ ์ซึ่งเปนดั่งสวรรคสําหรับการพักผอนแบบสโลวไลฟ�อยางแทจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

กลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสู BATAVIA STAD FASHION OUTLET ใหเวลาทานไดอิสระชอป

ปم� งสิ นค ามากมาย อาทิ  เชน  ADIDAS, CALVIN KLEIN, ARMANI, FOSSIL, 
HUGO BOSS,LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และ  อ่ืนๆอีกมากมาย จากน้ัน
นําทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE AMSTERDAM CITY หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 8 อัมสเตอรดัม – เทศกาลดอกไม KEUKENHOF – หมูบานกังหันลมซานสสคันส – 

อัมสเตอรดัม  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งแตวันที่ 21 
มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 บนพื้นที่กวา 200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการ
ชื่น ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีที่ ทานจะชื่นชอบและประทับใจ 
เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่บาน
สะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซนิธ จิเรเนียม ลิลล่ี เปนตน  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)ใหทานไดถายรูป
เปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชมการสาธิต



 

 

วิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆ พรอม
เชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อิสระใหทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึก
ถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนา
ปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE AMSTERDAM CITY หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 9 บรัสเซลส – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถบัสสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยียม สถานที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ
นาโต จากนั้นนําทานแวะชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะตอมเม่ียม 
(Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจดังานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เม่ือปค.ศ.1958 
ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของ
จริงถึง 165 พันลานเทา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูจัตุรัสกรองดปลาซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวย

ที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส ชม
และถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ
กําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาว
เบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบ
สายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได 
ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ เพ่ือระลึกถึงความกลาหาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

16.00 น. 

 
 
 
 
 
สมควรแกเวลานําเดินทางสูสนามบินบรัสเซลส เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี 
(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 182 
** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 06 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.45 น. และ
ถึงดูไบ เวลา 06.15 น. ** 
 

วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ     
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทางตั้งแตวนัที่ 06 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และ
ถึงกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 

18.40 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
เยอรมน ี(เบอรลิน) เนเธอรแลนด เบลเย่ียม 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิเอมิเรตส (EK)  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

17 - 26 มี.ค. 
63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 35,100.- 9,900.- 

06 - 15 เม.ย. 
63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 46,100.- 16,900.- 

12 - 21 เม.ย. 
63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 43,100.- 16,900.- 

23 เม.ย.-02 
พ.ค. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 46,100.- 16,900.- 

02 - 11 พ.ค. 
63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 46,100.- 16,900.- 

03 – 12 พ.ค. 
63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 46,100.- 16,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัท
ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเครื่องดื่มที่ สั่ งพิ เศษ, คาโทรศัพท , คาซักรีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาใน

วันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่  Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตู ฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-40 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บค าใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
                                                                                                                                             
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ

การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู
ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถาย

ไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมกึ ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 
เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ 
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร 
ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอสําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน 

STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

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

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง



 

 

บุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณ
ดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

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

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

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

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 



 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


