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เยอรมนี (เบอรลิ์น) เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2563  

ราคาแนะน าเพียง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– วรูซ์บวรก์ – นเูรมเบิรก์ 

วนัท่ี 3. นเูรมเบิรก์ – วิหารเซนตล์อเรนซ ์- แบมเบิรก์ – เดรสเดน 

วนัท่ี 4. เดรสเดน – โบสถพ์ระแมม่ารี – อิสระชอ้ปป้ิง - เบอรล์ิน 

วนัท่ี 5. เบอรล์ิน – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซ์ูซี – เบอรล์ิน 

วนัท่ี 6. เบอรล์ิน – ฮมับวรก์ – เบรเมน 
วนัท่ี 7. เบรเมน – หมูบ่า้นกีธรูน์ – Outlet – อมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 8. อัมสเตอรดั์ม – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – หมู่บ้านกังหันลมซานสส์คันส ์– อัมสเตอรดั์ม 

วนัท่ี 9. บรสัเซลส ์– สนามบิน 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ  



  2  เยอรมน ี(เบอรล์นิ) เนเธอรแ์ลนด ์เบลเย่ียม 10 วนั 7 คืน BY EK                                                            [GQ3FRA-EK020] 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
17.00 น. 

 
คคณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน 

เ เอมิเรตส ์โดยมเีจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
  20.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเทีย่วบินที ่EK 373 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 06-15 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. ** 
 

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– วูรซ์บวรก์ – นูเรมเบิรก์  
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 

 03.20 น. 
เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 43 
** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 06-15 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. และถึงแฟรงคเ์ฟิรต์ เวลา   
08.50 น. ** 

 07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี น  าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศนูย์กลางทาง
เศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส  าคญั
ของประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล  าโพงประเทศไทย 
ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลท่ี 5 น  าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตรุสัท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตรุสัโรเมอร ์มีเวลาใหท้่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ท่ี
ทนัสมยัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แฟชั่นน า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3  เยอรมน ี(เบอรล์นิ) เนเธอรแ์ลนด ์เบลเย่ียม 10 วนั 7 คืน BY EK                                                            [GQ3FRA-EK020] 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองวูรซ์บวรก์ (WURZBURG) เมืองแรกในการเริ่มตน้เดินทางเขา้สูเ่สน้ทางสายโรแมนติ

คอย่างเป็นทางการ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา ริมฝ่ังแมน่  า้เมน (MAIN) เป็นอีกแหล่งของการเพาะปลกูองุ่น
เพ่ือผลิตไวนข์องเยอรมนั เขา้ชมพระราชวังวูรซ์บวรก์ (Würzburg Residenz) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนั
เป็นไฮไลทข์องเมืองนี ้และยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก เป็นวงัสไตลบ์ารอ็คของปริน๊ซ ์บิชอป จดุเดน่อยู่
ท่ีภาพเขียนเฟรสโก ภาพเขียนบนปนูปลาสเตอรเ์ปียกท่ีเตม็ไปดว้ยมิติท่ีงดงามยามแหงนมอง ซึ่งถ่ายทอดโดย
ศิลปินช่ือดงัหลายท่าน และหนึ่งในนัน้คือ เวเนเชียนจิโอวานนี แบททิสตา ทีโปโล ผูร้งัสรรคภ์าพเขียนเฟรสโก
ในหอ้งการเ์ดน้ฮอลลซ์ึ่งเช่ือมตอ่ไปยงับนัได ไวทฮ์อลล ์และอิมพีเรียลฮอลล ์ซึ่งไดช่ื้อวา่เป็นหนึ่งในภาพเขียนท่ี
สวยท่ีสดุในยโุรป ไดเ้วลาอนัสมควรจากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เพ่ือเขา้สู่ท่ี
พกั 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม CONGRESS MERCURE NUERNBERG หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3 นูเรมเบิรก์ – วหิารเซนตล์อเรนซ ์- แบมเบิรก์ – เดรสเดน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองท่ีมีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณท่ีสวยงามเป็น
เอกลกัษณ ์มีประวตัิศาสตรย์าวนานกวา่ 900 ปี และเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฮิตเลอรไ์ดใ้ชส้ถานท่ีแห่งนี้
เป็นกองบัญชาการทางการทหารเพ่ือต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และตวัเมืองโดนกลุ่มสัมพันธม์ิตรถล่ม
เสียหายเกือบทั่วทัง้เมือง แตช่าวเมืองก็ไดร้ว่มมือกนับูรณะใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพใกลเ้คียงของเดิมมากท่ีสดุ
ถ่ายรูปกบัวหิารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lorenz) วิหารสวยประจ าเมือง จากนัน้น  าท่านถ่ายรูปกับโบสถแ์ม่พระ 
(Frauenkirche) เป็นโบสถท่ี์สรา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีใชเ้วลาในการก่อสรา้งยาวนานถึงสิบปี ท่ีน่ีมี
จดุเดน่ท่ีดงึดดูใหน้กัท่องเท่ียวมาเยือนกันมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของโบสถท่ี์เป็นหอนาฬิกา โดยความ
พิเศษก็คือ เมื่อเวลาเท่ียงตรงปุ๊ บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเตน้ระบ าใหเ้ราชม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับน ้าพุ
เชินเนอรบ์รุนเนิน (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful Fountain สงู 19 เมตร สีทองอร่าม ซึ่งประกอบไป
ดว้ยรูปป้ันของเจา้อิเลค็เตอร ์40 องค ์นกับญุ ชาวยิว และรูปประดบัอ่ืนๆ ถือไดว้า่เป็นน า้พท่ีุอลงัการมากท่ีสดุ
ในเยอรมนี นกัท่องเท่ียวท่ีมาน่ีสว่นใหญ่ก็จะมาขอพรกนั วิธีการก็คือ ใหห้มนุแหวนทองตรงน า้พุเป็นจ านวน 3 
รอบ โดยระหวา่งท่ีหมนุแหวนก็ใหอ้ธิษฐานสิ่งท่ีตอ้งการไปดว้ย มีเวลาใหท้่านไดอิ้สระเดินเลน่ในย่านเมืองเก่า
ท่ีสวยงาม รวมทัง้เลือกซือ้ของท่ีระลกึ หรือ สินคา้แฟชั่นท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมือง  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางตอ่สูเ่มืองแบมเบิรก์ เมืองท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี น าท่านชมมหาวิหาร 

แบมเบิรก์ หรือช่ือเป็นทางการวา่ มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนตจ์อรจ์ (The Imperial Cathedral of St. 
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Peter’s and St. George’s) มีความสาคญัเป็นท่ีตัง้ของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่ง แบมเบิรก์ สรา้ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจกัรพรรดิเฮนรีท่ีสอง จากนั้นชมศาลา
กลางหลังเก่าของเมืองท่ีสรา้งคล่อมทับแม่น  ้าเรกนิตซ์  ไดเ้วลาอันสมควรออกเดินทางสู่เมืองเดรสเดน 
(DRESDEN) เพ่ือเขา้สูท่ี่พกั 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม RINGHOTEL RESIDENZ ALT DRESDEN หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 เดรสเดน – โบสถพ์ระแม่มารี – อสิระช้อปป้ิง - เบอรล์ิน  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มอืงเดรสเดน (Dresden) ไดร้บัสมญานามวา่เป็น “ฟลอเรน้ซแ์ห่งแมน่  า้เอลเบ”้ เป็นเมืองท่ี
สวยงามท่ีสดุในประเทศเยอรมนี เมืองนีไ้ดก้ลบัมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีอีกครัง้หนึ่งในปี 
ค.ศ.1990 หลงัจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถู้กบูรณะขึน้มาใหม่อย่างมีขัน้ตอนอนัสืบเน่ืองมาจากผลแห่ง
การท าลายล้างของสงครามโลกครั้ง ท่ีสอง  น าท่านเ ท่ียวชมเมืองเดรสเดน  ชม โบสถ์พระแม่มารี 

(Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมืองท่ีวางไวต้ัง้แตส่มยักลางศตวรรษท่ี 11 ท่ีทิง้รอ่งรอยของการท าลายลา้ง
ในสมัยสงครามโลกท่ีก าลงัไดร้บัการบูรณะอย่างเร่งด่วน  ผ่านชมเซมเพอรโ์อเปร่าเฮ้าส์ (The Semper 

Opera House) ท่ีมีความโดดเดน่อย่างเท่าเทียมกนั ทัง้ดา้นสถาปัตยกรรมและดนตรี ผา่นชมพระราชวังสวิง
กอร ์(Zwinger Palace) ผลงานชิน้เอกรูปแบบบารอ็คบนฝ่ังแมน่  า้เอลเบ้ ท่ีตกแต่งอย่างงดงามดว้ยน า้พุและ
รูปป้ัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านสูก่รุงเบอรล์ิน (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมนั หนึ่งในศนูยก์ลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสดุของยุโรป 

ในด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชนและวิทยาการ ให้เวลาท่านอิสระช้อปป้ิงบนถนนช่ือดัง 
Friedrichstrasse เป็นถนนสายประวตัิศาสตรย์คุสงครามเย็นและเป็นสวรรคข์องการชอ้ปป้ิงอย่างมีระดบัดว้ย
สินคา้หรูแพง บนหา้งสรรพสินคา้ท่ีโดง่ดงั ในย่าน Mitte 
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ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม HOLIDAY INN CITY EAST หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่5 เบอรล์ิน – พอตทสดัม – พระราชวังซองสซู์ซี – เบอรล์ิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าเดินทางสูเ่มืองพอตทสดัม (Potsdam) เมืองหลวงของรฐับรนัเดนบรูก์ อดีตท่ีประทบัของกษัตริยแ์ละเจา้ผู้
ครองเยอรมนัมาอย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่ศตวรรษท่ี 18 เมืองศนูยร์วมเหล่าผูเ้ช่ียวชาญศิลปะแขนงต่างๆ น าท่าน
เขา้ชมความงามของพระราชวังซองสซู์ซ ี(Sanssouci Palace) เป็นอดีตพระราชวงัฤดรูอ้นของพระเจา้ฟรีด
ริชท่ี 2 แห่งปรสัเซีย สรา้งขึน้ในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกช่ือ จอรจ์ เวนซเลาส ์ฟอน คโนเบิลสดอรฟ์ฟ์ 
เป็นพระราชวงัท่ีพระเจา้ฟรีดริชโปรดปรานมาประทบัในฤดรูอ้น และใชเ้ป็นท่ีหลบจากความวุน่วายในพระราช
พิธีต่างๆท่ีเบอรล์ิน จึงเป็นท่ีมาของช่ือพระราชวงัท่ีแปลว่า “ไกลกังวล” พระราชวงัเป็นอาคารชั้นเดียวท่ี
ประกอบไปดว้ยหอ้งตา่งๆเพียง 10 หอ้ง หลงัจากหมดรชัสมยัของพระเจา้ฟรีดริช พระราชวงัซองสซ์ูซี ยังเป็นท่ี
โปรดปรานของเจา้นายเยอรมนัจนเมื่อราชวงศโ์ฮเฮ็นซอลเล็นมาสิน้สดุลงเมื่อปี  ค.ศ.1918 และหลงัจากการ
รวมตวัระหวา่งเยอรมนีตะวนัออกและตะวนัตกในปี ค.ศ.1990 ร่างของพระเจา้ฟรีดริชท่ี 2 ก็ถูกน ากลบัมาฝัง
บนเนินท่ีซ็องซูซีตามพระราชประสงคเ์ดิมของพระองคก์่อนท่ีจะเสด็จสวรรคต พระราชวงัซ็องซูซีและอทุยาน
ไดร้บัเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1990 ภายใตช่ื้อว่า "พระราชวงัและสวน
แห่งพอทสดมัและเบอรล์ิน” จากนัน้น  าท่านสู่กรุงเบอรล์ิน (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมนั หนึ่งใน
ศนูยก์ลางท่ีมีอิทธิพลท่ีสดุของยโุรป ในดา้นการเมือง วฒันธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านชมอนุสรณส์ถานก าแพงเบอรล์ิน (The Berlin Wall) เขา้สู่อีสต-์ไซด-์แกลลอรี่ ท่ีทิง้ร่องรอยของ
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ก าแพงเบอรล์ิน ฉากต่างๆท่ีเกิดจากการพลัดพรากของเหตกุารณว์นัท่ี  13 สิงหาคม 1961 วนัเริ่มการสรา้ง
ก าแพงท่ีมีความยาวกวา่ 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถกูถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกวา่ 118 ท่านบนซาก
ก าแพงกวา่ 1,200 หลา ท่ีจะบอกเลา่เรื่องราวตา่งๆแทนค าพดูท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะท่ี
ยาวท่ีสดุในโลก น าท่านชมเชค็พอยทช์ารล์ี (Checkpoint Charlie) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่าง
อเมริกนัและรสัเซีย จากนัน้ไปชมเบอรล์ินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนี สรา้งในระหว่าง
ปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้วพาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบันเดนบรูก 
(Brandenburg) ประตสูญัลกัษณข์องเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และ
พลาดไม่ไดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรชส์ตทัด์ อาคารท่ีใช้เป็นรฐัสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ยศิลปะอิตา
เลียนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-1894 อาคารรฐัสภาแห่งนีถ้กูใชม้าตัง้แตค่รัง้สาธารณะรฐัไวมาร ์

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม HOLIDAY INN CITY EAST หรือเทยีบเท่า  

 

วันที ่6 เบอรล์ิน – ฮัมบวรก์ – เบรเมน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองฮัมบวรก์(Hamburg) อนัเก่าแก่กวา่ 1,200 ปี เป็นทัง้เมืองใหญ่อนัดบัท่ีสอง และเมือง
ท่าออกทะเลท่ีส  าคญัท่ีสดุของเยอรมนี และเป็นศนูยก์ลางการคา้ต่างประเทศใหญ่ท่ีสดุอีกดว้ย น าเท่ียวชม
เมืองฮมับวรก์อนัประกอบดว้ยท่ีตัง้ท่ีแสนงดงามริมแมน่  า้เอลเบก้บัแมน่  า้อลัสเ์ทอร ์ผ่านชมโบสถม์ิเชลล ์เขต
ท่าเรือท่ีชวนประทับใจเองเรียงรายไปดว้ยอาคารตามแบบแผนดัง้เดิม ท าใหเ้มืองนีม้ีเอกลกัษณเ์ฉพาะตัว 
เท่ียวชมเมืองท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น  า้ 2 สายคือเอลเบอ้และอลัสเทอร ์ชมศาลากลางฮัมบวรก์ (Rathaus) เป็น
อาคารท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล ้ๆ กับทะเลสาบ Binnenalster เปรียบเสมือนหัวใจของ
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ฮมับรูก์ โดยอาคารถกูสรา้งขึน้ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ.1886-1897 เป็นหนึ่งในอาคารท่ีเกบ็รกัษาไวอ้ย่างสมบรูณ์
มากท่ีสดุของเมือง เช่ือกนัวา่ฮมับรูก์เป็นเมืองท่ีเป็นตน้แบบของการสรา้งโบสถ ์โบสถเ์ซ็นปีเตอร,์ โบสถนิ์โคไล 
หรือโบสถนิ์โคลสั ซากสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ หลงัจากถกูท าลายในสงคราม โลกครัง้ท่ี 2 โบสถแ์ห่งนีไ้ด ้
สงวนเอาไว ้เพ่ือเป็นเครื่องเตือนความจ าแก่คนรุน่หลงั  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเบรเมน (Bremen) เมืองท่าเรือกับการเดินเรือท่ีส  าคัญทางตอนเหนือของเยอรมัน 

ความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งชาติเช่ือมโยงเมืองเบรเมนกบัเมืองท่าประมาณ 1,000 แห่งรอบโลกในแตล่ะปี 
ท่าเรือเบรเมอรฮ์าเฟนไม่เป็นเพียงท่าเรือขนถ่ายตูค้อนเทนเนอรใ์หญ่ท่ีสดุในยุโรป  แต่ยังเป็นท่าเรือขนถ่าย
รถยนตส์  าคญัท่ีสดุในยโุรปดว้ย ท่องเท่ียวเมืองเบรเมน ชมจัตุรัสมารค์พลัทซ ์ท่ีมีศาลาประชาคมรูปทรงสมยั
ฟ้ืนฟศูิลปะวิทยาการ,ประติมากรรมโรลนัด ์และวหิารทรงโกธิคเซนตเ์พทรี (St.Petri-Dom) เดินเลน่บนถนน
ช่ือดงัเบิทเซอรต์ราเซและย่านชนอร ์ท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร ์สว่นตลาดไฟรมารค์ท่ีเบือรเ์กอรไ์ว
เด ซึ่งมีอายยุาวนานกวา่ 960 ปีนบัวา่เป็นตลาดนดัประจ าปีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในเยอรมนี  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MARITIM BREMEN หรือเทยีบเท่า   

 

วันที ่7 เบรเมน – หมู่บ้านกีธูรน์ – Outlet – อัมสเตอรด์ัม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าเดินทางสู่ “หมู่บ้านกีธูรน์” (Giethoorn Village) หมู่บา้นเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็น
หมูบ่า้นท่ีอาศยัการสญัจรทางน า้เพียงอย่างเดียว จนไดฉ้ายาว่าเป็น “หมู่บา้นไรถ้นน” มีผูค้นอาศยัเพียงแค่ 
2,600 กวา่คนแตม่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนนับลา้นคน น าท่าดื่มด  ่ากับล  าคลองน า้ใส เรือพายล านอ้ย ตน้ไมใ้บ
หญา้ และอากาศบริสทุธ์ิ ซึ่งเป็นดั่งสวรรคส์  าหรบัการพกัผอ่นแบบสโลวไ์ลฟ์อย่างแทจ้ริง 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ BATAVIA STAD FASHION OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย อาทิ 

เช่น ADIDAS, CALVIN KLEIN, ARMANI, FOSSIL, HUGO BOSS,LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และ  
อ่ืนๆอีกมากมาย จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูก่รุงอัมสเตอรดั์ม (Amsterdam) ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE AMSTERDAM CITY หรือเทยีบเท่า   

 

วันที ่8 
อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – หมู่บ้านกังหันลม
ซานสส์คันส ์– อัมสเตอรด์ัม  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่ทศกาลดอกไม้ทีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 

2563 บนพืน้ท่ีกวา่ 200 ไร ่เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสีท่ี 
ท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกบัหมูม่วลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไมด้อกนานาพันธุท่ี์
บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลิลล่ี เป็นตน้  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูห่มู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans)ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกังหันลม 

สญัลักษณท่ี์ส  าคญัอย่างหนึ่งของชาวดตัช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดัตช์ท่ีใชใ้ส่ใน
ชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพตา่งๆ พรอ้มเชิญเลือกซือ้สินคา้ของท่ีระลึก อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชมและเลือกซือ้
สินคา้ท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองท่ีมีอนสุรณส์งครามเพ่ือร  าลึกถึงทหารท่ี
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เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวง
ในช่วงท่ีจกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ  านาจ 

ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MERCURE AMSTERDAM CITY หรือเทยีบเท่า   

 

วันที ่9 บรัสเซลส ์– สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถบสัสูก่รุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานท่ีตัง้ส  านกังาน
ใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้จากนัน้น  าท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบั 
อนุสรณอ์ะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอก็ซโ์ป” เมื่อปีค.ศ.1958 
ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจริงถึง 165 พนัลา้น
เท่า 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูจ่ัตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในยุโรป   

ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรุสั ชมและถ่ายรูปกบัเมเนเก้นพสี (Manneken pis) ซึ่ง
เป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลังยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้งประวัติศาสตรแ์ละต  านาน
พืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสาย
ชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพ่ือ
ระลกึถึงความกลา้หาญ 
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16.00 น. สมควรแก่เวลาน าเดินทางสู่สนามบินบรสัเซลส ์เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.15 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 182 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 06 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.45 น. และถึงดไูบ เวลา 06.15 น. ** 
 

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ     
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน 
09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 06 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 
น. ** 

18.40 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
 ****************************************************************************************************** 

 

ราคาแนะน าเพยีง 

เยอรมนี (เบอรล์ิน) เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK)  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

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.- 
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.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (20 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-40 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 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 นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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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  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
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-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** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

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

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

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 



  18  เยอรมน ี(เบอรล์นิ) เนเธอรแ์ลนด ์เบลเย่ียม 10 วนั 7 คืน BY EK                                                            [GQ3FRA-EK020] 

 

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 การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 
 


