
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11134 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE: QR204   เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์  7วนั 4คนื   

 

เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 7 วนั 4คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

แฟรงเฟิรต์ ไฮเดลเบริก์ ปราสาทไฮเดลเบริก์  Wertheim Village Outlet เซนตก์อร ์ ลอ่งเรอืแมน่ า้ 
ไรน ์เมอืงโคโลญจน ์ มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่  เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์ เมอืงบรจูส ์    

กรงุอมัเตอรด์มั   หมูบ่า้นกงัหนัซานส ์สคนัส ์  เมอืงลซิเซ ่  สวนดอกทวิลปิเคอเตนฮอฟ 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

20 – 26 มนีาคม 62  47,900 ราคาเด็ก0-2 ปี 

ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant  

20,000 บาท 

 

12,500 25  

22 -28 มนีาคม 62  47,900 12,500 25  

1 – 7 เมษายน 62  49,900 12,500 25  

2 – 8 เมษายน 62  49,900 12,500 25  

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 

 



 FLIGHT:  
 DEPARTURE: QR835  BKK-DOH 21.00 - 00.50+1  QR069  DOH-FRA  01.45-06.40 
 RETURN :     QR274  AMS-DOH  15.15-23.35  QR980  DOH-BKK  02.15-12.55+1 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

18.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อร์
เวย ์  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทีย่วบนิที ่QR835  
00.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีส่อง          ทา่อากาศยานโดฮา   แฟรงเฟิรต์ ไฮเดลเบริก์  ปราสาทไฮเดลเบริก์ Wertheim Village Oulet   

                                                                                                                                                          อาหารเทีย่ง 

01.45 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR069  
06.40 น.        เดนิทางถงึทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  เมอืงแห่งศูนยก์ลางทางพาณิชยกรรมและการ
ธนาคารของเยอรมนี   เดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริ์ก (Heidelberg) ใช ้

เวลาเดนิทาง 1.30 ชม.  เมอืงมรดกโลกจาก UNESCO ตัง้อยูใ่นรัฐบาล
เดน-เวริท์เทมแบรก์ ซึง่เป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต ้จัดเป็นเมอืงทีเ่กา่แก่
เมอืงหนึง่   "Heidelberg" (ไฮเดลเบริก์ หรอืทีค่นเยอรมนัจะออก

เสยีงวา่ "ไฮเดลแบรก์") เมอืงเกา่แก่อายนัุบพันปีของเยอรมนี เมอืง
แห่งนี้ข ึน้ชือ่ว่าโรแมนตกิที่สุดในเยอรมนี เสน่ห์ของเมอืงอยู่ที่ความมี
ชวีติชวีาของผูค้นใน  เมอืงทีเ่ร่งรบี ซึง่ต่างจากวถิชีวีติในเมอืงหลวง 
และยังมีตลาดย่านเมืองเก่า ที่เต็มไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงและของกนิ 
ท่ามกลางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้น น าท่านขึ้น ชม

ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มี
ชือ่เสียงทางดา้นการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมอืง โดยปราสาทนี้ถูก
สรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธคิ-เรอเนสซองซ ์ปราสาท
ตัง้อยู่บนเนนิเขา ในอดตีปราสาทแห่งนี้ใชเ้ป็นป้อมปราการ และ ต่อมา
ไดถู้กเปลีย่นแปลง  ใหเ้ป็นปราสาทเมือ่ ปีค.ศ 1544 แมป้ราสาทแห่งนี้
จะเคยถูกเผาและท าลายไปบา้งในสมัยสงคราม แต่ก็ยังคงสภาพความ
สวยงามอยูเ่หนอืแมน่ ้าเนคการไ์ดจ้นกระทั่งถงึทกุวนันี ้ชมถังเบยีรไ์มโ้อค๊ 
ทีใ่หญท่ีส่ดุ ในโลก จากนัน้น าทา่นผา่นชมมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์เป็น
มหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเยอรมัน มชีือ่เสยีงระดับโลกจน ไดช้ือ่ว่า

http://bit.ly/2NMk5YE


เป็นเมอืงแหง่การศกึษา  
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่  
บา่ย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูเ่มอืง Wertheim am Main 170 

กม. 2.30 ชม.  ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องเยอรมน ีเป็นเมอืงเล็กๆ 
ทีส่วยงามดั่งภาพวาด โดดเดน่ดว้ยปราสาทจากยคุกลางในชว่งศตวรรษที ่
12 ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศัย   
จากนัน้น าทา่นไป Wertheim Village   เป็น Outlet Shopping ซึง่มี

สนิคา้ตา่ง ๆ ทีเ่ป็นแบรนดใ์น Collection ลา่สดุ มาขายถกูกวา่ถงึ 
60%  Wertheim Villageเป็นหมูบ่า้น  ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงแฟรงกเ์ฟรติกบั
เมอืงวสูเบริก์ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท ทีร่วบรวม
รา้นคา้ชัน้น าไวอ้ยา่งมากมาย อาทเิชน่ COACH, FRED PERRY, POLO 
RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI 
เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงและรปัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทาง
กลับสู ่แฟรงคเ์ฟิรต์ (89 กม. 1.30 ชม.)  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก 

 ทีพ่กั: Plaza Frankfurt Congress Hotel (*Ex Sheraton Frankfurt Congress Hotel*) หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  หมายเหต:ุ 
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

วนัทีส่าม         แฟรงคเ์ฟิรต์ เซนตก์อร ์ ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์เมอืงโคโลญจน ์ มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่   

                                                                                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที2่ 
น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เซนตก์อร ์ St. Goar 118 กม. 1.45 ชม.   ทา่เรอืแมน่ ้าไรน์ระหวา่งทางจะผ่านแหลง่
ปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของ เยอรมนี จนถงึที่ท่าเรือ 
เซนตก์อร ์(St. Goar) น าทา่นลอ่งเรอื
ชมความสวยงามของแม่น ้าไรน ์
แม่น ้าสายส าคัญ ทีส่ดุสายหนึ่งของ
ยโุรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอด
สองฟากฝ่ังแม่น ้า  เพลดิเพลนิ  กับ
ทวิทัศนข์องไร่องุน่ และ ปราสาทของ
โบราณอายกุวา่ 600 ปี และ  อาคาร
บา้นเรอืนของอดตีเหลา่ขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงรายอยูส่องฟากฝ่ัง แมน่ ้า ผา่นบรเิวณ ผาหนิโลเรอไลย ์( Loreley rock) 
ซึง่มตี านานเรือ่งเลา่ทีล่กึลับของเสยีงสะทอ้นทีเ่กดิขึน้ บรเิวณนัน้และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอืบอ๊พพารด์ (Boppard) (ระยะทา
15กม.)   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที3่  
บา่ย                น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโคโลญจน ์ระยะทาง 121กม.  1.45 ชม.เมอืงที่

ตัง้อยูฝ่ั่ง แมน่ ้าไรน์ (Rhine River) และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีเ่คยอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของพวกโรมันน าท่านชมมหาวหิารโคโลญจน  ์ชาวเยอรมัน
เรยีกวา่ DOM เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ วหิารแหง่
นี้ใหญ่และสงูเป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ 
(Gothic) ปัจจุบันมหาวหิารโคโลญจน์นับเป็นจุดหมายส าคัญของเมอืง  
โคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดนิ Hohe Straße สองขา้ง
ของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้คลาคล า่ไปดว้ยผูค้น  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที4่ จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่
เมอืง เลเวอรค์เูซน่ ระยะทาง 25กม. 30 นาท ีจากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  

         ทีพ่กั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen  หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  หมายเหต:ุ ขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล
ส าคญัตา่งๆ** 

วนัทีส่ ี ่             เลเวอรค์เูซน่  เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์ เมอืงบรจูส ์                                                  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที5่  จากนัน้น าทา่นดนิทางสู ่  กรงุบรสัเซลส ์

(Brussels)ประเทศเบลเยีย่ม เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่มและยงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาติ
แหง่สหภาพยโุรป อกีทัง้ยงัเป็นศนูยบ์ญัชาการกลางขององคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื นอกจากนี้



บรัสเซลสย์งัเป็นทีต่ัง้ของนาโต (NATO) อกีดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมสีถานทตูในบรัสเซลสถ์งึ 3 แหง่ คอื 
สถานทตูปกตขิองแตล่ะประเทศ สถานทตูประจ าสหภาพยโุรป และสถานทตูประจ านาโต ้

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที6่   

บา่ย               น าทา่น ชมเมอืงบรสัเซลส ์ถา่ยรปูกบัอะตอม
เมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็น
ประตมิากรรมรปูอะตอมมหมึา ซึง่เป็นสญัลักษณ์
จากการรวมตัว ครัง้แรกของกลุม่ประเทศยโุรป
เมือ่ปี ค.ศ. 1959 ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนในยคุ
เกา่ๆสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งกอธคิ 
และนโีอกอธคิ ผา่นชมบรเิวณพระราชวังที่
ประทับของกษัตรยิแ์หง่  เบลเยีย่ม (THE 
ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถา่ยภาพ
กบั แมนาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) 
อนสุาวรยีห์นนูอ้ยยนืปสัสาวะ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถา่ยภาพกบั 
จตัรุสักร็องด ์ ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึง่เป็น
จัตรัุสทีส่วยทีส่ดุในทวปียโุรปรอบจัตรัุสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทัง้สิน้ 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบรจูส ์ (BRUGES) 
(100 กโิลเมตร 1.30 ชม. ) เมอืงทีถ่กู กลา่วขานวา่เป็นเวน ิ สแหง่ตอน
เหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมัยยคุ
กลาง จนรับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO 
จนกระท ัง่เดนิทางถงึเมอืงบรจูส ์ น าทา่น ชมเมอืงบรจูน ์ เมอืงหลวง

ของแควน้ฟลนัเดอร ์ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่ ของ
ยโุรป ในอดตีบรจูสเ์คยเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัของเบลเยีย่ม  แตเ่มือ่เมอืง
ถกูปิดลอ้มไมม่ ี  ทางออกทะเล จงึเสยีความเป็นเมอืงทา่ใหแ้กแ่อนต์
เวริป์ ซึง่กลายมาเป็นทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุของเบลเยีย่ม น าทา่นเยีย่มชม 
ยา่นใจกลางเมอืงเกา่ จตัรุสัมารก์ (THE MARKT) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
ตลาดคา้ขายและทีจั่ดงานตา่งๆของเมอืง รวมถงึ จตรุสัเบริก์ (THE 
BURG) ลานกวา้งหนา้บรเิวณวังเกา่สไตลก์อธคิซึง่กลายเป็นศาลาวา่
การของเมอืงในปัจจบุนัผา่นชมหอประชมุสงฆแ์ละถา่ยภาพกบั หอ
ระฆงัประจ าเมอืง (THE BELFRY) ทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบ
รจูส ์ มคีวามสงูถงึ 83 เมตร และบนัได 366 ขัน้เพือ่ขึน้สูย่อดของหอ
ระฆัง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที7่  

         ทีพ่กั: Velotel Brugge  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณี
โรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

วนัทีห่า้           เมอืงบรจูส ์ กรงุอมัเตอรด์มั   หมูบ่า้นซานส ์สคนัส ์                                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที8่  น าทา่นเดนิทางสู ่ กรงุอมัสเตอรด์มั 
(AMSTERDAM) (266 กโิลเมตร 4 ชัว่โมง ) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอมัสเทล 
(AMSTEL) เริม่กอ่ตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่ 12 ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์ มปีระชากร
ประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์ ทีส่ าคญัแหง่
หนึง่ของทวปียโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที1่7 ซึง่เป็นชว่งยคุทองของ
เนเธอรแ์ลนด ์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่9   

บ่าย                 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นซานส ์สคนัส ์หมูบ่า้นกงัหนั  (ZAANSE 

SCHANS) (22 กโิลเมตร 30 นาที ่) หมูบ่า้นอนุรักษ์วัฒนธรรมเกา่แกแ่ละวถิี
ชวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มยักอ่นทีม่กีลิน่อายหรอืสญัลักษณ์ของความเป็น
เนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น อดตีในหมูบ่า้นนี้มกีังหันลมกว่า 800 ตัวที่
ใชใ้นงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่อาจจะลดนอ้ยลงไปบา้งในปัจจบุนัและไดเ้ปิด
เป็นพพิธิภัณฑใ์หผู้ค้นไดเ้ขา้ชม 
นอกจากหมูบ่า้นซานส ์สคันส ์ยัง
ม ี โรงสาธติวธิกีารท าชสี และท า
รองเทา้ไม ใ้หท้่านได เ้ขา้ชม 
อิสระใหท้่านเที่ยวชมหมู่บา้น
น่ารักแหง่นี ้จนกระทั่งไดเ้วลาอัน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


สมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ อมัเตอรด์มั ศ ูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณิชยกรรม ของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ นเทีย่วชมกรุงอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยากาศการลอ่งเรอืหลงัคากระจก เรอืจะล่องไป  ตามล า
คลองของเมอืง ทีจ่ะใหท้่านไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบชาวดัชตถ์ูกสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะ
เป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ตีะขออยูช่ัน้บนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรอืผ่านบา้นเรอืน
แพทีอ่ยูร่มิคลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของอมัสเตอดัม จากนัน้เรอืจอดสง่ท่านที่
สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจยีระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บการยกยอ่ง  
ว่าดทีีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการ  คัดเลอืกเพชร โดยละเอยีดจากวทิยากรผูช้ านาญ ตลอดจนขัน้ตอน
การเจยีระไนใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล ้าคา่ เชญิทา่นเลอืกซือ้เพชรชัน้
ดพีรอ้มรับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้เดนิทางเขา้สูย่า่นใจกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของ
จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมอืงทีนั่กท่องเทีย่วนยิมในการมาเดนิเทีย่วชมเมอืง มพีระราชวัง
หลวงเดมิตัง้อยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทงิหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอรด์ัม หรอือกีชือ่
หนึง่คอืยา่น Red Light District แลว้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อมัสเตอดัมไดช้ือ่วา่มถีนนชอ้ปป้ิงที่
น่าตืน่ตาตืน่ใจไมแ่พเ้มอืงหลวงใดๆ ในยโุรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที ่10  

          ทีพ่กั: Corendon Village - The Urban  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท า

การแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืง
ใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

วนัทีห่ก             อมัเตอรด์มั   เมอืงลซิเซ ่  สวนเคอเตนฮอฟ   ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั โดฮา                อาหาร เชา้  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่1 

น าทา่นดนิทางสู ่ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยูท่ีช่าน
เมอืงลซิเซ(่Lisse) ซึง่เป็นแหลง่ปลกูทวิลปิทีใ่หญแ่ละส าคญัของ
ฮอลแลนด ์ เมอืงลซิเซอ่ยูห่า่งจากอมัสเตอรด์ัมเพยีง 29 กโิลเมตร 
สามารถเดนิทางไปไดท้ัง้ทางรถไฟและรถเชา่ รวมทัง้จักรยาน ทาง
รถไฟใหล้งที ่ สถานไีลเดน(Leiden) แลว้ตอ่รถบสัเขา้ไปทีส่วน ซึง่ใช ้
เวลาประมาณ 15 นาท ีสวนเคอเคนฮอฟ เดมิเป็นสวนสาธารณะมากอ่น 
ตอ่มาสมาคมผูส้ง่เสรมิการ ปลกูดอกไมป้ระเภทไมห้วัแหง่เมอืงลซิเซ ่
ไดใ้ชส้วนแหง่นีส้ง่เสรมิการปลกูไมห้วัพันธุใ์หม่ๆ  โดยแบง่ทีใ่หก้บั
บรษัิทผูผ้ลติไมห้วัเป็นผูป้ลกูและเขา้บ ารงุรักษา ซึง่ก็ท าใหเ้กดิพันธุ์
ใหม่ๆ  ขึน้ในทกุปี ซึง่ผูส้นใจตน้ทวิลปิจากทัว่โลกจะมาชม  สวนเคอ
เคนฮอฟ เป็นสวนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทัว่โลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกวา่ 
7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี ออกดอกบานสะพร่ังอยูด่ลูะลานตา สวนไดถ้กูออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบ ไปดว้ย
ตน้ไมน้อ้ยใหญอ่นัเกา่แก ่ มทีางเดนิอนัรม่รืน่ บา้งก็มงีานประตมิากรรมประดับสวนอยูเ่ป็นระยะ มสีระน ้าและน ้าพ ุ มี
ศาลาจดัแสดงกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ากมาย มกีารจัดสวนตัวอยา่ง การวางแผนจัดปลกูไมด้อกไมใ้บ มี
รา้นอาหาร 4 แหง่ รวมทัง้คอฟฟ่ีชอป สวนเคอเคนฮอฟนี ้ จะเปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดอืนมนีาคม ไปจนถงึ
ปลายเดอืนพฤษภาคมของทกุปี  จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั 

15.15 น.        ออกเดนิทางกลับสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR980 
23.35 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

01.55 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR980 
12.55 น.      เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
DEPARTURE: QR835  BKK-DOH 21.00 - 00.50+1  QR069  DOH-FRA  01.45-06.40 
 RETURN :     QR274  AMS-DOH  15.15-23.35  QR980  DOH-BKK  02.15-12.55+1 
 

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

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/295/


2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 



7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้  

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี

จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ 
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูที่
ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยดุเพือ่เดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
4.6 กจิการไมจ่ดทะเบยีน อาท ิFreelance, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ตอ้งเขยีนหนังสอืแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการ
ท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็นตน้              (เป็น
ภาษาองักฤษ) 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1 ผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยต์ัวจรงิ หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ าส่วนตัว 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน 1 ชดุ (โดยปรับสมดุบัญชขีองท่านใหถ้งึปัจจุบันดว้ย) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสู่
ภมูลิ าเนา 

** กรณีไมม่กีารอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยภ์ายในระยะเวลา 6 เดอืน ตอ้งขอ Statement จากธนาคารเทา่นัน้ ** 

a. ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  ตอ้งเขยีนหนังสอืรับชีแ้จงความสัมพันธ ์(Sponsot Letter) และขอหนังสอืรับรอง

ค่าใชจ้่าย โดยใหบ้คุคลทีอ่อกค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นผูข้อหนังสอืรับรอง BANK SPONSOR หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้  )ฉ บับภาษาอังกฤษ  (โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ีบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย สะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้



พาสปอรต์ และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลา

ด าเนนิการประมาณ 3 วัน  และ 

5.3 กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมาย
อกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ัดการ
เดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

 

(เอกสารมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นวนัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

**กรณุาปรบัอพัเดตสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์กอ่นแสดงตวัยืน่ขอวซีา่ 3-5 วนั เทา่น ัน้ ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีงนิฝากประจ า** 

 
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

กรุณากรอกแบบฟอร์มทีแ่นบมาใหต้รงกับความเป็นจรงิ เนื่องจากเป็นขอ้มูลที่ตอ้งส่งใหก้ับทางสถานทูตพจิารณาวีซา่ ทาง
บรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
ประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูต
ไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่
เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เยอรมัน 

 โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 
4.เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  .............................................................................................. 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 
6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 
    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 
9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

19. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

 

 



** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


