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HILIGHT 

 บนิตรงสู่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของเยอรมนี  

 เ ข้ า ช ม ป ร า ส า ท ไ ฮ เ ด ล เ บิ ร ์ ก 

(Heidelberg Castle) ปราสาทสรา้ง

ดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายกุวา่ 900 ปี  

 เยีย่มชมหมู่บา้นกีธูรน์ (Giethoorn 

Village)  เวนสิแหง่ประเทศเนเธอแลนด ์

 เทีย่วเมอืงบรูกก ์(Bruges) เมอืงมรดก

โลกของเบลเยีย่ม 

 เยือนจ ัตุร ัสกรองด์ปราซ (Grand 

Place) ที่ว่าสวยที่สุดในยุโรปที่กรุง

บรสัเซลส ์(Brussels)  

 

 

 

เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์ 

เบลเยีย่ม 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: พฤศจกิายน – ธนัวาคม  

ราคาแนะน าเร ิม่ตน้เพยีง 53,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 3- 11 พ.ย. 62          53,900.- 

วนัที ่ 5-13 ธ.ค. 62          53,900.- 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ  
    

2 แฟรงกเ์ฟิรต์  – แบมเบริก์ – นูเรมเบริก์   O O 
MERCURE 

 CONGRESS 
 หรอืเทยีบเทา่  

3 
นูเรมเบริก์ – วูซบ์วรก์ – ไฮเดลเบริก์– แฟรงก์
เฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์ O O O 

 
NH MORFELDEN 

CONFERENCE 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– โคโลญ O O  O 
LEONARDO KOLN 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โคโลญ – Outlet – หมู่บา้นกธีูรน์ – 
อมัสเตอรด์มั O X O 

MERCURE 

AMSTERDAM 
WEST 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก– หมู่บา้น
กงัหนัลมซานสส์คนัส ์– กรงุเฮก – รอตเตอรด์มั O O O 

NH ROTTERDAM 
 หรอืเทยีบเทา่ 

7 รอตเตอรด์มั – เกนท ์– บรกูก ์– บรสัเซลล ์ O O O 
NH BRUSSELS 

LOUISE 
หรอืเทยีบเทา่ 

8.  บรสัเซลล ์– สนามบนิ O   
 

9.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

20.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 920 **คณะทีอ่อก

เดนิทางระหวา่ง 3- 11 พ.ย. 62 และ 5-13 ธ.ค.62 จะออกเดนิทางเวลา 23.40 

น.และไปถงึแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 05.55 น.*** 

วนัที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์  – แบมเบริก์ – นูเรมเบริก์ 

06.15 น.  

 

 

 

 

ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวนัที ่27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ที่ส าคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็น

ศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคญัของประเทศ จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่เมอืงแบมเบริก์ (Bamberg) น าท่านชมเมอืงแบมเบริก์ ส่วนที่เป็นเขต

เมอืงเกา่ของเมอืงแบมแบรก์ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก 

เน่ืองจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมนี ที่รอดพน้จากการที่ถูกบอมบ์ในช่วง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ตกึรามบา้นช่องในเขต 2 เมืองเก่าจงึ “เก่าจริง” มิไดส้รา้งหรือ

ซ่อมแซมใหม่ใหดู้ “เหมือนเก่า” น าท่านชมมหาวหิารแบมเบริก์ หรือชื่อเป็น

ทางการว่า มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial 

Cathedral of St. Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเป็นที่ตัง้ของสังฆ

มณฑลของอคัรบาทหลวงแห่ง แบมแบรก์ สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้ง

ครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดเิฮนรีที่สอง  จากนัน้ชมศาลากลางหลังเก่าของ

เมอืงทีส่รา้งคลอ่มทับแม่น ้าเรกนติซ ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงนูเรมเบริก์ (Nuremberg) เมืองที่มีอาคารบา้นเรือนแบบ

โบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่2 ฮติเลอรไ์ดใ้ชส้ถานทีแ่ห่งน้ีเป็นกองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อ

สูใ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 และตวัเมอืงโดนกลุม่สมัพันธม์ติรถลม่เสยีหายเกอืบทั่วทัง้เมือง 

แต่ชาวเมืองก็ไดร้่วมมือกันบูรณะใหก้ลับมาอยู่ในสภาพใกลเ้คยีงของเดมิมากที่สุด น า

ท่านถ่ายรูปกบัวหิารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วหิารสวยประจ าเมอืง   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE CONGRESS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 นูเรมเบริก์ – วูซบ์วรก์ – ไฮเดลเบริก์– แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงวซูบ์วรก์ (Würzburg) เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ในบรเิวณฟรังโคเนียที่

ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรยีในประเทศเยอรมนี หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่

เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงที่สุดแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแม่น ้า

เน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนยก์ลางการศกึษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้

ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความ

สวยงามของเมืองน้ีท าใหม้ีนักท่องเที่ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งน้ี 

แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชงิเขา

เหนือแม่น ้าเน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาท

สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) 

ทีส่รา้งขึน้โดยค าสัง่ของพระเจา้เฟเดอรกิ ที่สรา้งเพื่อเป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ี

อลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคืนเดยีว และน าท่านชมถงัไวนท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกมี

ความจถุงึ 220,000 ลติร หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ น าเที่ยวชม

จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คอื THE 

ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียง

เหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มีเวลาใหท้่านเดนิเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีหา้งสรรพสนิคา้ที่

ทันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่น า 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พัก NH MORFELDEN CONFERENCE CENTER หรือ

เทยีบเท่า 

วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– โคโลญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สูท่า่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar)  น าทา่นล่องเรอืชมความ

สวยงามของแม่น า้ไรน ์ แม่น ้าสายส าคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอัน

สวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่านแหลง่ปลูกองุ่นที่ใชผ้ลติไวน์ขาวอันมีชือ่เสยีงที่สุด

ของเยอรมัน เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกวา่ 600 ปี และ

อาคารบา้นเรอืนของอดตีเหลา่ขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่านบรเิวณ

ผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มตี านานเรือ่งเลา่ขานอนัลกึลบัของเสยีงสะทอ้น

ทีเ่กดิขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอื บอ๊บพารด์ (Boppard) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงส าคญัรมิแม่น ้าไรน ์

และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และ
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อุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ น าเที่ยวชมตัว

เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น าทา่นถา่ยรูปคู่กบัมหาวหิารโคโลญ 

(Cologne Cathedral) ซึง่เริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพัก

การกอ่สรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้น้ีจงึแลว้

เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก 

นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็น

หอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทศิให ้

นักบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก LEONARDO HOTEL KOLN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 โคโลญ – Outlet – หมูบ่า้นกธีูรน์ – อมัสเตอรด์มั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้

แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น  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  

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่หมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn Village) เมืองที่ไดร้ับฉายาว่า “เวนิ

สแห่งเนเธอรแ์ลนด”์  เมืองเล็กๆที่มีผูค้นอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บา้นที่

ปราศจากถนนหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพษิ   ผูค้นใน

หมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองทีม่คีวามยาวประมาณ 7.5 

กโิลเมตร จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์ เพลดิเพลนิกบับรรยกาศของหมู่บา้น 

unseen แห่งเนเธอรแ์ลนด ์หมู่บา้นที่ปราศจากถนนสักสาย ซึง่จะมีล าคลองลอ้มรอบ

หมู่บา้น การคมนาคมยังคงใชก้ารสัญจรทางน ้าดั่งเช่นในอดีต อสิระใหท้่านเที่ยวชม

หมู่บา้นแห่งน้ี พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอมัสเตอรด์มั 

(Amsterdam) ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณชิยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก– หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์ – 

กรุงเฮก – รอตเตอรด์มั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง 
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สัมผัสชีวติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าเขา้ชม

สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีม่ชีือ่เสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดู

และการเจยีระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงาม

ในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬกิายี่หอ้ดังมากมาย อาท ิ

เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง GUCCI, 

DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, 

TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดนิเที่ยวชมและเลอืกซื้อสนิคา้ที่บริเวณ

จตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณส์งครามเพื่อร าลกึถงึ

ทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดตีศาลาว่าการเมืองที่หลุยส ์โบนาปารต์ 

เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ านาจ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนั้นน าเดนิทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส  ์(Zaanse Schans)ใหท้่านได ้

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช ์และชมการ

สาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวนัในงานอาชพีต่างๆพรอ้ม

เชญิเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงเฮก (The Hague) 

เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์รองจากกรุงอัมสเตอรด์ัมและรอตเตอร์ดัม 

ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลดตัช ์อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแห่งรัฐ รวมไป

ถงึเป็นเมอืงทีป่ระทับของพระราชนีิแห่งเนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกบั 

ศาลโลก หรอืพระราชวงัแหง่สนัตภิาพ (Peace Palace) เป็นทีเ่ก็บรกัษากฎหมาย

ระหวา่งประเทศ (Seat of International law )  ที่ตัง้กองบัญชาการของศาล

ยุตธิรรมระหวา่งประเทศ ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร และเนตบิัณฑติยสถานแห่งกรุงเฮก

และหอสมุดอนัล ้าคา่ น าท่านเดนิทางสูร่อตเตอรด์มั (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และ

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้มาส (Maas 

River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองน้ีไดร้ับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่ง

สถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมอืงรอตเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในยุโรป อเมรกิา และ

แอฟริกา ท าใหท้ี่น่ีมีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือ

ภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงเวลา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH BEDBANK-ROTTERDAM MASTERCOD หรอื

เทยีบเท่า 

วนัที ่7 รอตเตอรด์มั – เกนท ์– บรูกก ์– บรสัเซลล ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกนต ์(Ghent) เมอืงที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม 

ถนนหนทางผังเมอืงปูหนิแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ์ไดช้ือ่ว่าเป็นรองนครปารีส

เพยีงแห่งเดยีว น าท่านชมเมอืงเกนตซ์ ึง่แปลวา่การรวมกนัของแม่น ้าสองสาย เพราะที่ตัง้

ของเมืองอยู่บรเิวณที่แม่น ้าสเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River 

แม่น ้าสองสายน้ีเป็นเสน้เลอืดล่อเลีย้งเมืองอันรุ่งเรืองในอดตีนานนับศตวรรษและยังคง

ต่อเน่ืองจวบจนปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต ์(Castle of the 

Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความ

รุ่งเรอืงในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมอืงท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบ

สงบและสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ชมหอระฆังประจ าเมืองที่สูงตระหง่านถงึ 

91 เมตร เป็นจุดเดน่ของเสน้ขอบฟ้า ทีด่า้นลา่งนัน้ เป็น Cloth Hall ทีม่ีมาตัง้แต่ทศวรรษ

ที ่15 และไดร้ับเกยีรตเิป็น UNESCO World Heritage Site จากนัน้น าเดนิทางสูเ่มอืง 

บรกูก ์(Bruges) ประเทศเบลเยีย่ม ซึง่เป็นเมืองรมิชายฝ่ังทะเลที่มีชือ่เสยีง และไดร้ับ

เลอืกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ 

เพราะเป็นเมอืงทีม่กีารใชล้ าคลองในการสญัจรรอบๆเมอืงได ้ลกัษณะของเมอืงน้ีลอ้มรอบ

ดว้ยคูเมืองสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ์ บา้นเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึง่ส่วนใหญ่

ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค ์และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่

ส าคัญ  น าชมจตัุรสัใจกลางเมอืง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัตอิัน

ยาวนานและมปีระตมิากรรมทีง่ดงาม ที่ชือ่ว่า Madonna & Child ซึง่เป็นประตมิากรรมที่

อยู่ภายในโบสถพ์ระแม่มาร ีมลีกัษณะเป็นหนิออ่นทีม่กีารแกะสลกั โดย ไมเคลิแอน เจโล 

ซึง่ในปัจจุบันไดร้ับการยกย่องวา่เป็น ยอดศลิปินเอกของโลกชาวอติาเลยีน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทางสูก่รุง บรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม สถาน

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้จากนัน้น า

ท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์

ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะ

ในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถงึ 165 พันลา้นเท่า 

จากนัน้น าท่านเขา้สูจ่ัตรุัสกลางเมืองจตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) ที่มีชือ่เสยีง

กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงาม

โดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกบัแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็น

ประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปป้ันผูส้รา้ง

ประวัตศิาสตรแ์ละต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เน่ืองจากไดม้ีการเล่าขานกันมา

หลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จงึ

ปัสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลกัน้ี เพื่อระลกึถงึ

ความกลา้หาญ เป็นตน้   
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH BRUSSELS LOUISE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่8 บรสัเซลล ์– สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. เดนิทางกลับสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบนิ TG935 **คณะทีอ่อกเดนิทางระหวา่ง 3- 11 

พ.ย. 62 และ 5-13 ธ.ค. 62 จะออกเดนิทางเวลา 13.10 น.และถงึกรุงเทพเวลา 

06.15 น.*** 

วนัที ่9 กรุงเทพ 

05.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

โปรแกรม :  เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ราคาแนะน าเพยีง 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

3 พ.ย. – 11 พ.ย. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 27,205 5,900 

5-13 ธ.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 27,205 5,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 



   

   
   

  

 QE3FRA-TG020    หนา้ 10 จาก 16 

 
 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเยอรมนี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 

 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ ** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, 

ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษิทัให้ทราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได ้ข้อก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



   

   
   

  

 QE3FRA-TG020    หนา้ 13 จาก 16 

 
 

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ย

ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 

ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 
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**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 
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     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 

 

 


