
 

CX881 เยอรมัน เบลเย่ียม เนเธอร์แลนด์ 8D5N  

 

เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  8วัน 5คืน 

 
แฟรงเฟิร์ต เมืองโคโลญจน์  มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คู
เซ่น เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์  เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม 

หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านชาวประมงโว
เลนดัม  พระราชวังอมัสเตอร์ดัม 

เดนิทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific (CX) 

**ราคาทัวร์ไม่รวมคา่วีซ่า 4,000** 

 

 

 



 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแลบ็ก็อก    

2  
ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – แฟรงเฟร์ิต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมือง
โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์  

 

3  ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท็ โรมอนด์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเม่ียม – จัตุรัสแกรนด์ 
พาเลส 

4  

เมืองบรัสเซลล์ – เมืองบรูจส์– จัตุรัสเมืองเก่า – ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ – โบสถ์พระ
แม่มารี – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ – เมืองเกนต์ – มหาวิหารเซนต์ บราโว – 
ปราสาทกราเวนสตีน – เมืองแอนท์เวิร์ป – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ – ศาลาว่า
การเมืองแอนท์เวิร์ป  

5  เมืองแอนท์เวิร์ป – เมืองรอตเตอร์ดัม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – Grote of St. 
Laurenskerk- ย่านบินเนนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร  

6  อัมเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – 
พระราชวังอัมสเตอร์ดัม-   จัตุรัสดัมสแควร์  

7  ท่าอากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

8  ท่าอากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

อัตราคา่บริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

23 - 30 Oct 2019  39,900  39,900 39,900 20,000 12,500 

18 - 25 Nov 2019  39,900  39,900 39,900 20,000 12,500 

03 - 10 Dec 2019  39,900  39,900 39,900 20,000 12,500 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแลบ็ก็อก  

15.30  พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 
เคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมีเจ้าหนา้ที่บริษัทฯคอยต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

19.10  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการ
บิน Cathay Pacific Airways เทีย่วบินที่ CX702 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน** 

22.50  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง แวะรอเปลี่ยน
เครื่อง **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน** 

 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – แฟรงเฟร์ิต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมือง
โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์  

00.35  ออกเดินทางต่อโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX289 

06.45  เดินทางถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่
ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)  เมืองแห่งศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมน ี
จากนั้น น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใช้เวลา 
30นาที) เมืองที่ตั้งอยู่บนรมิฝั่งแม่น้ าไมน์ ของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่มีประวัติ
ต่อเนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมืองที่กษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์
เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี้เมืองแฟรงเฟิร์ตยงัเป็น
เมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองที่มีความ
ร่ ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วย จากนัน้ น าทา่นชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 
(Frankfurt Cathedral)(ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทีม่ีขนาดใหญท่ี่สุด
แห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบกอธิค ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหา
วิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมนัคริสตจักร และ
เป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา 
จากนั้น น าทา่นเดนิทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่า
เล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง ที่
บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบิดจากฝา่ยพนัธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคาร
บริเวณนี้ประกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลาง
ลักษณะกรอบไม้ซุง งานประติมากรรมงดงามนี้ชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น  าพุ
แห่งความยุติธรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแห่งความยุตธิรรมชื่อจัสทิ
เตีย (Goddess Justitia) ตัง้อยู่กลางจัตุรัสมือซ้ายถือตราชั่งแต่มือขวาถือดาบดูน่าเกรง
ขาม บริเวณเดยีวกัน เป็นทีต่ั้งของ ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt City 
Hall) เป็นอาคาร 3 หลังสร้างติดกัน ด้านหน้าของอาคารประกอบด้วยรูปป้ันของ
จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค์ ตราเครื่องหมายของตระกูลขนุนางและนาฬิกา
อันแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเทีย่งธรรม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื อที่1 (เมนูอาหารจีน) 



 
บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง190ก.ม.ใช้เวลา 2 ชั่งโมง) เมืองทีต่ั้งอยู่

ฝั่ง แม่น  าไรน์ (Rhine River) และเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
พวกโรมัน จากนั้น น าท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ชาวเยอรมัน
เรียกวา่ DOM เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี้ใหญแ่ละสูง
เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวหิาร
โคโลญจน์นับเป็นจุดหมายส าคัญของเมืองโคโลญจนแ์ละของประเทศเยอรมนี ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe 
Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคลาคล่ าไปด้วยผู้คน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร มื อที่2 (เมนูอาหารท้องถ่ิน)  

ท่ีพัก: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)   
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค 
ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคัญต่างๆ** 

 

 

 

วันที่ 3 ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท็ โรมอนด์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเม่ียม – จัตุรัสแกรนด์ 
พาเลส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื อที่3 

น าทา่นเดนิทางสู่ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ (Designer Outlet 
Roermond) (ระยะทาง79ก.ม.ใช้เวลา 1 ชั่งโมง)  อิสระให้ท่านเลอืกซื อสินค้าแบ
รนด์เนมชั นน าอย่างจุใจ อาทิเช่น GUCCI , PRADA , BALLY , BURBERRY , 
CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , 
CLARK , DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ    (อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศัย เพื่อ
ความสะดวกในการช้อปป้ิง ) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใช้เวลา 2.30ชั่ง
โมง)  เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวนัตกเฉียง
เหนือ เบลเยี่ยมเป็นประเทศเก่าแก่ทีม่ีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศ
เล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็น
ประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนยิมมาฮันนมีูนกัน ด้วยตีกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมส าคัญๆ 
เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซ่ึงยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย่าง



 
ครบถ้วน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส์ ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการทีม่ีความส าคญัของ
สหภาพยุโรป อยา่งเช่น ส านักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และ Nato จากนั้น น าท่าน 
ถ่ายรูปกับอะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชม
อาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่าน
ชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF 
BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูนอ้ยยืน
ปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong 
Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างวา่ จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานทีท่่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ช่ือว่ามี
ความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค, โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวา่เป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ 
ซึ่งอาคารส่วนใหญน่ั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ล้อมรอบจัตุรัส
แห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ่ง อดีตอาคารเหล่านี้เคยถูกท าลายดว้ยน้ ามือ
ของทหารฝรั่งเศสที่ใช้ปืนใหญ่ยิงท าลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสพ่ายเเพ้อย่าง
ยับเยินที่สงครามวอเตอร์ลู โดย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร มื อที่4 (เมนูอาหารจีน) 
จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมือง เลเวอร์คูเซน่ ระยะทาง 25กม. 30 นาที 
จากนั้นน าทา่นเข้าทีพ่ัก 

ที่พัก: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดินทาง)   
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนคิ ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคัญตา่งๆ** 

 

 

 

วันที่ 4 

เมืองบรัสเซลล์ – เมืองบรูจส์– จัตุรัสเมืองเก่า – ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ – โบสถ์
พระแม่มารี – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ – เมืองเกนต์ – มหาวิหารเซนต์ บราโว 
– ปราสาทกราเวนสตีน – เมืองแอนท์เวิร์ป – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ – ศาลา
ว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื อที่5  



 
จากนั้น น าน าทา่นเดนิทางสู่เมืองบรูจส์ (BRUGES) (ระยะทาง109ก.ม.ใช้เวลา 1.30
ชั่งโมง) เมืองที่ถูกกลา่วขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนอื เป็นเมืองที่เงยีบสงบและมีมนต์
เสน่ห์ของอารยธรรมในสมยัยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ 
UNESCO จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองบรูจส์ น าท่านชมเมืองบรูจน์ เมืองหลวงของ
แคว้นฟลนัเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคย
เป็นเมืองทา่ที่ส าคญัของเบลเยี่ยม แต่เมื่อเมืองถูกปิดล้อมไมม่ีทางออกทะเล จึงเสีย
ความเป็นเมืองท่าให้แก่แอนต์เวิร์ป ซึ่งกลายมาเป็นทา่เรือที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยีย่ม 
จากนั้น น าทา่นเดนิทางสู่จัตุรัสเมืองเก่า เพื่อน าทา่นถา่ยรูปคู่กับหอระฆัง และศาลาว่า
การเมืองบรูจจ์ (Belfry & Halle) ศาลาว่าการและหอระฆังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1248 หอระฆังแห่งนี้มีความสูงประมาณ 83 เมตร และมีระฆังอยู่ประมาณ 47 อันที่
ยังคงอยู่บนหอระฆัง ปัจจุบันที่แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจจ์แห่งนี้ 
จากนั้น น าทา่นชม โบสถ์พระแม่มารี (Church of Our lady) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้น
ในปีค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากนี้ห้ามพลาดชม
ประติมากรรมแกะสลักจากหินอ่อนที่ดูวิจิตร และงดงามชื่อวา่“Madonna & Child” จาก
การรังสรรค์โดยศิลปินชื่อก้องโลกชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล จากนั้น น าท่านชมโบสถ์
พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood)(ถ่ายรูปด้านนอก) ซึ่งจะมีการ
แห่พระธาตุขึน้ทุกปีในวันทีพ่ระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื อที่6 (เมนูอาหารจีน)   

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใช้เวลา 1ชั่งโมง) เมอืงที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยคุ
กลางเมืองเกนต์ ได้ชื่อว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว น าท่านชมเมืองเกนตซ์ึ่ง
แปลว่าการรวมกนัของแมน่้ าสองสาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยู่บริเวณที่แม่น้ าสเกลต์ 
Scheldt River มาบรรจบกับแม่น้ าไลส์ Lys River แมน่้ าสองสายนี้เป็นเส้นเลือดล่อ
เลี้ยงเมืองอันรุ่งเรืองในอดตีนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน จากนั้น 
น่าทา่นชม ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) (ถ่ายรูปด้านนอก) หนึ่งในแลนด์
มาร์คส่าคญัใจกลางเมืองเกนท์ปราสาทหนิทีม่ีความสวยงาม ตั้งอยู่รมิคลองใจกลาง
เมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 โดยเคาน์ทฟิลลิปแหง่แคว้นอัลซาส เพื่อเป็นทีพ่่านัก
ของเหล่าอัศวินในชว่งสงครามครูเซด ต่อมาถูกซ้ือขึน้โดยสภาเมืองเกนท์ และถูกแปลง
เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประจ่าเมืองในที่สุด จากนั้น นา่ท่านชม มหาวิหารเซนต์ บราโว 
(St. Bravo Cathedral) (ถ่ายรูปด้านนอก)  สรา้งขึน้ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส ที่ 5 เป็น
ศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาด้วยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงาน
จิตรกรรมและประติมากรรมที่มีคา่หลายชิน้ ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค 
และธรรมาสน์หรือแท่นส่าหรับเทศนาส่ังสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ จากนั้น 
น าทา่นชม หอระฆังประจ าเมือง (THE BELFRY) (ถ่ายรูปด้านนอก) ที่สูงตระหง่าน
ถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ดา้นล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ (CLOTH 
HALL) ทีม่มีาตั้งแตท่ศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น า
ท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเก่าแกข่องเมือง
เกนท์ เป็นจุดชมวิวที่สวยทีสุ่ดในเมืองโดยจะมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยุคกลางเรยีงราย
อยู่สองฝั่งถนน จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง67
ก.ม.ใช้เวลา 1.30ชั่งโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส์ของประเทศเบล
เยี่ยม (Belgium) เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก 
เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกนัที่เมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังโดดเดน่ทั้งเรื่องแฟชั่นแนว
อาว็อง-การ์ด และสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอีกด้วย จากนั้น น าท่านชม โบสถ์แห่งเจ้า
หญิง (Cathedral of Our Lady)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาด
ใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เป็นที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่ง



 
อย่างวิจิตรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู รูปป้ัน ทางเดิน เรียกไดว้า่ทุก
อย่างงดงามไร้ที่ติ ดา้นในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปีเตอร์ พอล รูเบ็น (Peter Paul 
Rubens) ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนท์เวิร์ป รวบรวมให้ผู้ชื่นชอบศิลปะได้ชมกันที่
โบสถ์แห่งนี้ จากนั้น น าท่าชมศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp City Hall)(
ถ่ายรูปด้านนอก) ซึ่งต้ังตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตก ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเทีย่วได้
มากมายเช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ทีผ่สมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากับอิตา
เลียนได้อยา่งลงตัว   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร มื อที่7 (เมนูอาหารท้องถ่ิน)   

ที่พัก: Tulip Inn Antwerpen  หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดินทาง)   
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพกัเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมใน
มิวนคิ ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคัญตา่งๆ** 

วันที่ 5 เมืองแอนท์เวิร์ป – เมืองรอตเตอร์ดัม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – Grote of St. 
Laurenskerk- ย่านบินเนนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื อที่8  

จากนั้น น าทา่นสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM) (ระยะทาง126ก.ม.ใช้เวลา 2ชั่ง
โมง) เเมืองท่าหลัก และเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริม
ฝั่งแม่น  ามาส (MAAS RIVER) และยังเป็นเมืองทา่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ในปี 
ค.ศ. 2007 เมืองนี้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบัน
เมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศนูยก์ลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ท าให้ที่นี่มี
ระบบการขนส่งที่ดีไม่วา่จะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือ ภายในประเทศ เชน่ 
รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้องสะอาดและตรงเวลา จากนั้น น าทา่นถ่ายรูป
กับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) (ถ่ายรูปด้าน
นอก)  กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา๋ 39 หลังซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ
สาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem จากนั้น น าท่านชม Grote of  St. 
Laurenskerk(ถา่ยรูปด้านนอก) โบสถ์แห่งนี้คือสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเพียงแห่งเดียว
ในเมืองนี้ ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง นับว่าเป็นสถานที่ส าหรับงานเฉลิมฉลอง รวมไป
ถึงการจัดพิธีการทางศาสนาส าคัญตา่งๆ ที่ได้ถูกสร้างครั้งแรกในปี ค.ส. 1400 และถูก
การบูรณะฟื้นฟูอีกทีในปี ค.ศ. 1950 หลังจากที่โดนสงครามถล่มเมืองอยา่งหนัก จากนั้น 
น าทา่นสู่ กรุงเฮก (THE HAGUE) (ระยะทาง23ก.ม.ใช้เวลา 45นาที)  เมืองใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด ์รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปัจจุบันกรุงเฮก 
เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่
ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื อที่ 9  (เมนูอาหารจีน)   

บ่าย  น าทา่นผ่านชม ย่านบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นย่านเก่าแก่ของเมืองเฮก และเป็น
ที่ตั้งของ หอคอยแห่งอัศวนิ (Hall of Knights) ถูกใช้เป็นสถานที่กลา่วพระราชด ารัสของ
กษัตริย์ต้อนรับพระราชอาคนัตุกะ และเป็นจัดประชุมรฐัสภาหรืองานส าคัญๆประจ าเมือง 
จากนั้น น าทา่นเดนิทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (ระยะทาง65ก.ม.ใช้
เวลา 1ชั่งโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอัมสเทล 
(AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
เนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมอืงศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่



 
ส าคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชว่งคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของ
เนเธอร์แลนดเ์ดินเที่ยว  Dagelijkse Groemarkt เป็นถนนช้อปป้ิงส าคัญของเมือง
สองข้างทางเรียงรายดว้ยรา้นค้า สินค้าท้องถิ่น ร้านอาหารและคาเฟ่ตามอาคารเก่า 
จากนั้น น าทา่นชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่อง
ไป  ตามล าคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรอืนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชัน้บนสุดของอาคาร
เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เขา้บ้าน ระหวา่งล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มอียู่มากถึง 
2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแกท่ี่สุดของอัมสเตอดัม จากนัน้เรือจอดส่งท่านที่
สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดทีี่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการ  คัดเลอืกเพชร 
โดยละเอียดจากวิทยากรผูช้ านาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีทีม่ีค่า
ที่สุด ส าหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ าคา่ เชิญท่านเลือกซื้อเพชรชั้นดีพร้อม
รับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร มื อที่ 10 (เมนูอาหารท้องถ่ิน)  

ที่พัก: Van der Valk Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง)   
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมใน
มิวนคิ ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคัญตา่งๆ** 

 

 

 

วันที่ 6 อัมเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – 
พระราชวังอัมสเตอร์ดัม-   จัตุรัสดัมสแควร์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื อที่11 

น าทา่นเดนิทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20
ก.ม.ใช้เวลา 30นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์วฒันธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอรแ์ลนด์
สมัยก่อนทีม่ีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน 
อดีตในหมู่บ้านนีม้ีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลด
น้อยลงไปบ้างในปัจจุบันและได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เขา้ชม นอกจากหมู่บ้าน
ซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธติวิธีการท าชีส และท ารองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้
ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จากนั้น น าท่านเดินทางไปชมหมู่บ้านชาวประมงโว
เลนดัม (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใช้เวลา 30นาท)ี  ที่เคยตั้งอยู่บริเวณปากอ่าว
น้ าเคม็ของทะเล “ไอซ์เซลเมียร”์ ก่อนที่รัฐบาลได้สร้างเขื่อนสูงใหญ่ปิดทะเลเพื่อสร้าง
เป็นก าแพงกั้นน้ าท่วมและจัดท าเป็นแหล่งอนุรักษ์น้ าจืด หลังจากนั้นโวเลนดมัจึง
กลายเป็นเมืองริมทะเลน้ าจืด ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อย่างน่าสนใจ ขอ
เชิญเพลินชมบรรยากาศรมิน้ าทีม่ีอากาศสดชื่น อิสระให้ท่านได้เดนิเล่น ชมเมืองและวิถี
ชีวิตของชาวประมงดัชช์ ทีย่ังคงอนุรักษ์ไว้อยา่งดี หรือเลือกซ้ือของที่ระลึกน่ารักๆ 
ภายในเมืองหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้จนกระทั่ง จากนัน้ น าท่าน น าท่านเดินทางสู่ กรุง
อัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) 



 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื อที่ 12  (เมนูอาหารจีน)   

บ่าย  น าทา่นชม พระราชวังอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) (ถา่ยรูปด้านนอก) สรา้งขึ้นใน
ปี 1648 - 1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ 
Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันนี้ พระราชวังแห่ง
นี้ได้ถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชนิี จากนั้น น าท่านเดินเที่ยวชม
และเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มี
อนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารที่เสียชวีิตในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และอดีตศาลาวา่
การเมืองที่หลยุส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียน
แห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ น าท่านเดินทางสู่ ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) 
เป็นถนนสายหลักของการชอปป้ิงของเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยร้านเส้ือผา้ส่วนมากจะเป็น
ร้านแบรนด์ทัว่ไปที่คุณสามารถพบเห็นได้ตามเมืองหลกัๆทั่วโลก (อิสระอาหารค่ าตาม
อัธยาศยั เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง ) 

ที่พัก: Van der Valk Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดินทาง)   
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนคิ ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลส าคัญตา่งๆ** 

 

 

วันที่ 7 ท่าอากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่16) 

09.30  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัมเตอร์ดัมเพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านไดท้ าคนืภาษีTax 
Refund ก่อนการเช็คอิน) 

12.45  ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแลบ็ก็อก เที่ยวบินที่  CX270 

วันที่ 8 ท่าอากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

06.55+1  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.10  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX619 

11.15  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



 
หมายเหต ุ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 31 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ
เดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์
เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ 

- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 

กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร์ 

- ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวนหน้หนังสอืเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ า
กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 
5.อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป
เท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   

3. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ขา้งต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน  าหนักกระเป๋า สายการบิน Cathay Pacific Airways น  าหนัก 30 กิโลกรัมไม่เกิน 2 ใบ 
ถือขึ นเคร่ืองได ้7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินทา่นต้องเสียคา่ปรบัตามที่สายการบินเรยีกเกบ็ 

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไป
ต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบื องต้น 
ดังนี ้

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันทีม่ีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้
เอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ1-75 วงเงินคุม้ครอง 100,000 บาท ผู้
เอาประกันที่มีอาย ุ76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภยั  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก
บริษัท  มากกวา่ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเทีย่ว ที่บังคับให้บริษัทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทา่นั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเวน้แผนเตมิ
จากเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่
บริษัทฯ 

6.อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้ 



 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบินและได้ท าการ
ขายโปรแกรมไปแลว้  

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6.น้ าดื่มบนรถ มีบริการจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แต่ความประทับใจ
และน  าใจจากท่าน 

8. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท  

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ าต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแล้ว)/ค่ามัดจ าแลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและ
ความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั งหมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณทีี่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 20ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับ
ผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  



 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 
20วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี 
อื่น ๆ  

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางท่องเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้จาก
บริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองให้ละเอียด) 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัดไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้ 

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี 
อื่น ๆ 

  

เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Germany) 
ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนือ่งจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด
เงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยูเ่ป็นประจ า 

1.  พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไมต่่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
น าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และมีจ านวนหนา้เหลืออยา่งนอ้ย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซ่า หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า
ไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงกับทางสถาน
ฑูต 

2.  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่าย
มีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และ
ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถา่ยรูปเทา่นั้น 



 
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3.  เอกสารส่วนตวั (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

 หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

      - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ ากวา่18ปี (บิดาและมารดาเดนิทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยืน่เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ ากวา่18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิม่ พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

      - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

      - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้อง
มีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมี
หนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดนิทางกับบิดา-มารดา จะต้องมี
หนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดนิทาง
ให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย โดยวนันัด
หมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และ
เซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีท่ีร่ับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลัก
หลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30วัน ก่อนยื่นค า
ร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ทา่น
ท างานปัจจุบัน โดยระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รบั, วัน เดือน ปี ที่เริม่ท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลา
งานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมต่้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
หลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอยา่งชัดเจน (เอกสารออกจาก
หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้)  



 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูต
ไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อน
ยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ  

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี 
(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ทีม่ีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมาย
ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น) 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งทีม่า
ของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดที่ดนิ ฯลฯ เป็น
ต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจ า (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มปีระวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม่ าเสมอ) และมียอดเงนิคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อทา่น
เดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา  

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหวา่งตนกับผู้เดินทาง 
(Sponsor Letter) พร้อมแนบหนังสือรับรองการเงิน ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท์ี่มีรายการเดิน
บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก 
สม่ าเสมอ) 

ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ ต้องเป็นบิดา / มารดา / พี่-น้องท้องเดียวกัน 
สายเลือดเดยีวกันเทา่นั้น!! กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาองักฤษ และสะกดช่ือ - 
สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Bookbank) หรือมีประวัติการเดิน
บัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ก าหนด ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออก
จากธนาคารเท่านั น (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ภายใน 1-2 วัน ก่อนวันนัด
หมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น 



 
เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซา่ กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูล
ความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซา่ 
และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตวัแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบวา่ข้อมูล
ของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไมถู่กต้องกับความเป็นจริง ทา่นอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลา
ด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึน้ 

เมื่อทา่นช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทวัร์ พร้อมจัดส่ง
ให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมทีท่่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

หากถูกปฏิเสธวีซา่ และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง 

บางกรณ ีสถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไป
อ านวยความสะดวกแก่ทา่น ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความ
ประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทาง
บรษัิท เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพื่อ
พิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นตอ้งเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบาย
รับแปลเอกสาร 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   ....................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกดิ) ……........................................................................................... 

3. เพศ              ชาย             หญิง 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….. 

...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) .................................. โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) ............................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสือรับรองการงาน)  ........................................................... 

8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุ
อย่างชัดเจน) 

...................................................................................................................................... 

ที่อยู่ทีท่ างาน ………………………………………………………………………………………………………………  

.................................................................................................................................... 



 
 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั ...................................  

อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ              ⃣   โสด            ⃣   สมรส        ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า           ⃣   ม่าย          ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา             ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................   

สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด.................  

สถานที่เกิด ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................   

สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เลม่เก่าล่าสุด หรือไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ ..................  

ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยได้รับวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่  

(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

           ไม่เคย 

            เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ ...................................... ถึงวันที่ ....................................... 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้มือเพื่อการขอวีซา่ Schengen ก่อนหน้านี ้

                    ไม่เคย           เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หาก
ทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม ่

                   ไม่เคย          เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) .......................................................... 



 
 

18. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยูข่องผู้ร้องขอ 

          ตัวผู้ขอวีซา่เอง                        มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาต/ิบริษัท/องค์กร) 

          เช็คเดินทาง                            กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

          บัตรเครดิต                             ความสัมพันธ์ ............................................................ 

          เงินสด 

      หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทาง
สถานทูต         กรณีวีซา่ของท่านไม่ได้รับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 

  

      เมื่อทา่นได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าคา่ทวัร์เรียบร้อยแล้ว 

- กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซา่ (เอกสารแนบท้าย
โปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการ
พิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

        - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ทา่นกรอกต้องตรงกับ
เอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่าน
ระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

        - หากหนว่ยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการ
ท างานของทา่นให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดอืนปีที่เริ่มงาน 

      เมื่อทา่นได้รับยนืยนัการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ 

        - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ 
อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยืน่วีซา่ 

          - ทา่นจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเลม่เกา่ เพื่อให้สถานทูตดูประวัตกิารเดินในช่วงที่ผา่นมา 

       หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ
ทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง
เท่านั น 

 

 


