
 

 

รหัสทัวร B2B2000290 
ทัวรยุโรป เบลเยีย่ม ลักเซมเบิรก เยอรมนี เนเธอรแลนด 7วัน4คืน(EK) 
บรัสเซลส | ลักเซมเบิรก | ไฮเดลเบิรก | แฟรงกเฟรต | โคโลญ | อัมสเตอรดัม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ - บรัสเซลส – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองดปลาซ 
วันที่ 3. บรัสเซลส – ลักเซมเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – ไฮเดลเบิรก 
วันที่ 4. ไฮเดลเบิรก – โรเธนเบิรก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงกเฟรต 
วันที่ 5. แฟรงกเฟรต – โคโลญ – จัตุรัสดัมสแควร – อัมสเตอรดัม 
วันที่ 6. อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก - หมูบานกังหันลมซานสคันส – เทศกาลดอกไม 
KEUKENHOF  
            (ระหวางวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ) - สนามบิน 
วันที่ 7. ดูไบ – กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส [EK] เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - บรัสเซลส – อะตอมเม่ียม – จัตุรัสกรองดปลาซ  
01.05 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK385 

** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 03 เมษายน 2563 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.15 
น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. ** 

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น. ออกเดินทางสูกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน

ที่ 183  
** คณะเดินทางตั้งแตวันที่  03 เมษายน 2563 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
08.20 น. และถึงกรุงบรัสเซลส เวลา 13.25 น. ** 

12.55 น. ถึงสนามบินบรัสเซลส (Brussel) ประเทศเบลเย่ียม (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  นํา
ทานเดินทางโดยรถบัสสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยียม (Belgium) สถานที่ตั้ งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกัน
แอตแลนติกเหนือ หรือนาโต  นําทานเที่ยวชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณ



 

 

อะตอมเม่ียม (Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซ
โป” เมื่อปค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดย
ขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา จากน้ันนําทานเขาสูจัตุรัสกลาง
เมืองจัตุรัสกรองดปราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุด
แหงหน่ึงในยุโรป ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําทาน
เที่ยวชมและถายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรม
เด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถือเปนรูปปم�นผูสราง
ประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เน่ืองจากไดมีการเลาขานกันมา
หลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ 
จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อ
ระลึกถึงความกลาหาญ เปนตน เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเลนและ
เลือกซื้อของที่ระลึก เชน กระเป�า KIPLING ผาลูกไมลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต 
เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3  บรัสเซลส – ลักเซมเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – ไฮเดลเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก นครรัฐที่มี
พื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผานชมยานเมืองเกาแหง
ลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดยุค ผานชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโนเตรอะดาม 
ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต  ศาลาวาการเมือง  พระราชวังที่
ประทับของแกรนดดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และป�อมปราการสมัย
โรมัน ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยูในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมน

ติก ตั้งอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษา
ที่สําคัญของเยอรมัน เปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหง
แรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคนในแต
ละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของ
นักศึกษานานาชาติ  จาก น้ัน นําท าน เข าชมภายในปราสาทไฮเดลเบิ รก 
(Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถ



 

 

มองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมี
อายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่งของ
พระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปนของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสราง
เสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 
ลิตร  

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม LEONARDO HEIDELBERG หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4  ไฮเดลเบิรก – โรเธนเบิรก – WERTHEIM OUTLET – แฟรงกเฟรต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองโรเธนเบิรก ออบ เดียร เทาเบอร (Rothenburg ob der 
Tauber) เมืองสวยขนาดเล็กที่ตั้งอยูในรัฐบาวาเรีย เปนเมืองในยุคกลางที่ยังคง
ส ภ า พ ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ บ บ เ ดิ ม ๆ  คื อ  บ า น เ ป น แ บ บ ก อ 
อิฐ มีหลังยอดแหลม สีแดงสด  ปจจุบันเมืองโรเธนเบิรกไดกลายมาเปนจุดหมาย
ปลายทางที่สําคัญของนักทองเท่ียวจากทั่วโลก เปนเมืองโบราณตั้งอยูภายในวงลอม
ของกําแพงเมือง ถือวาเปนเมืองที่คอนขางมีประวัติศาสตรอันแสนโรแมนติก ของ
เยอรมนีเชนกัน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางเมืองทางประวัติศาสตร และนําทานเดินทางสู 
Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกับการช็อปปم� งเอาทเลท ที่
รวบรวมรานคาช้ันนําไวอยางมากมาย อาทิเชน COACH, FRED PERRY, POLO 
RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, 
VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน  



 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูนครแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ

พาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี เที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัส
ที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall 
หรือศาลาวาการเมือง ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผานชมสถานี
รถไฟแฟรงกเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงในประเทศไทย 
โดยครั้งเม่ือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 เชิญเดินเลนยานถนน ZEIL ที่มี
หางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมาย ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแฟชั่น
หลากหลาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เข า สู ที่ พั ก  โร ง แ ร ม  LEONARDO FRANKFURT CITY SOUTH ห รื อ

เทียบเทา 
 

วันที่ 5  แฟรงกเฟรต – โคโลญ – จัตุรัสดัมสแควร – อัมสเตอรดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปน
เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเที่ยวชม
ตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ ถายรูปกับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) โดยเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตอง
หยุดพักการกอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และ 
สรางเสร็จในป  1880 มหาวิหารโคโลญ เปนศาสนสถานของคริสตศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ ใหญ และสูงที่สุดในโลกในสมัย น้ัน ลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 
เมตร สรางเพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอรแลนด พา

ทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) 
ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวง
ในชวงที่จกัรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 
อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก - หมูบานกังหันลมซานสคันส – เทศกาล
ดอกไม  KEUKENHOF (ระหว างวันที่  21 มี นาคม  – 10 พ ฤษภาคม  63 )  
- สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง 

สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขาชม
สถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทานจะไดสัมผัสและเรียนรู
พืน้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อ
เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดัง
ม า ก ม า ย  อ า ทิ  เ ช น  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 ใหท าน เดิน
เที่ยวชมที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณ
สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่
หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแหงฝรั่งเศส
เรืองอํานาจ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) สัญลักษณที่สําคัญ

อยางหน่ึงของชาวดัตช นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม จากน้ันชมการสาธิตวิธีการ
ผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อ
สินค าของที่ ระลึก  จาก น้ันนําท าน เดินทางสู เทศกาลดอกไมที่ สวนเคอเคนฮอฟ 
(Keukenhof) ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 บนพื้นที่กวา 200 ไร 
เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีที่ ทานจะ
ชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอก
นานาพันธุท่ีบานสะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลลี่ เปน
ตน  

 
18.00 ได เวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินสคิปโพล (Schiphol) ประเทศ



 

 

น. เนเธอรแลนด  เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 
น. 

ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK150 
** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 03 เมษายน 2563 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.50 น. 
และถึงดูไบ เวลา 06.30 น. ** 

  
วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
07.45 

น. 
ถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 
** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 03 เมษายน 2563 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. 
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 

18.40 
น. 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
***************************************************************************************************************

 

ราคาแนะนําเพียง 
TULIP FESTIVAL 2020 

เบลเย่ียม ลักเซมเบิรก เยอรมนี เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส [EK] 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

21 – 27 มี.ค. 2563 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 7,900.- 
03 – 09 เม.ย. 2563 55,900.- 55,900.- 55,900.- 30,100.- 7,900.- 
09 – 15 เม.ย. 2563 55,900.- 55,900.- 55,900.- 29,100.- 7,900.- 
23 – 29 เม.ย. 2563 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,100.- 7,900.- 
13 – 19 พ.ค. 2563 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได 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. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
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]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
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 .คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

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 ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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 คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี 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 ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ 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)  
*** ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)*** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณี ที่ ถือพาสปอรต  สัญ ชาติ ไทย แต พํ านักอยู
ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่น
ขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติ
ดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

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



 

 

 
4. หลักฐานการเงิน  

4.1 STATEMENT บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกโดยธนาคาร และจะตองมี
ตราประทับจากธนาคารทุกหนาเทาน้ัน เลขบัญชีตองครบถวน และชื่อตองสะกดตรงตาม
พาสปอรต วันยื่นใหลูกคาพกบุคแบงคเลมจริงไปดวย รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี 
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัด
สัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 
 

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

 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  



 

 

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

 
 
 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
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. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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



 

 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

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

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 



 

 

 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………… 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


