
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11549 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

QR204 เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์7วนั 4คนื  

 

เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์7วนั 4คนื  

แฟรงเฟิรต์ ไฮเดลเบริก์ ปราสาทไฮเดลเบริก์ Wertheim Village Outlet เซนต์
กอร ์ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไรน ์เมอืงโคโลญจน ์มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่ เบล
เยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั หมูบ่า้นกงัหนัซานส ์สคนัส ์

เมอืงลซิเซ ่สวนดอกทวิลปิเคอเตนฮอฟ 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar 
Airways (QR) 

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่แลว้** 

 

 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

2  ทา่อากาศยานโดฮา แฟรงเฟิรต์ ไฮเดลเบริก์ ปราสาทไฮเดลเบริก์ Wertheim 
Village Oulet 

3  แฟรงคเ์ฟิรต์ เซนตก์อร ์ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไรน ์เมอืงโคโลญจน ์มหาวหิารโคโลญจน ์
เลเวอรค์เูซน่ 

4  เลเวอรค์เูซน่ เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์เมอืงบรจูส ์

5  เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั หมูบ่า้นซานส ์สคนัส ์

6  อมัเตอรด์มั เมอืงลซิเซ ่สวนเคอเตนฮอฟ ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั โดฮา 

7  ทา่อากาศยานโดฮา ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                           

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

20 - 26 Mar 2019  47,900  47,900 47,900 20,000 12,500 

22 - 28 Mar 2019  47,900  47,900 47,900 20,000 12,500 

01 - 07 Apr 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

02 - 08 Apr 2019  49,900  49,900 49,900 20,000 12,500 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

18.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 
ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋า
สมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21.00  ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR835 

00.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานโดฮา แฟรงเฟิรต์ ไฮเดลเบริก์ ปราสาทไฮเดลเบริก์ Wertheim 
Village Oulet 

01.45  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่QR069 

06.40  เดนิทางถงึทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่
ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) เมอืงแหง่ศนูยก์ลางทางพาณชิยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี เดนิทาง
สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม. เมอืงมรดกโลกจาก 
UNESCO ตัง้อยูใ่นรัฐบาลเดน-เวริท์เทมแบรก์ ซึง่เป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต ้จัดเป็น
เมอืงทีเ่กา่แกเ่มอืงหนึง่ "Heidelberg" (ไฮเดลเบริก์ หรอืทีค่นเยอรมนัจะออก
เสยีงวา่ "ไฮเดลแบรก์") เมอืงเกา่แกอ่ายนัุบพันปีของเยอรมนี เมอืงแหง่นี้ข ึน้ชือ่วา่โร
แมนตกิทีส่ดุในเยอรมนี เสน่หข์องเมอืงอยูท่ีค่วามมชีวีติชวีาของผูค้นใน เมอืงทีเ่รง่รบี 

http://bit.ly/2NMk5YE


ซึง่ตา่งจากวถิชีวีติในเมอืงหลวง และยังมตีลาดยา่นเมอืงเกา่ ทีเ่ต็มไปดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิง
และของกนิ ทา่มกลางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์จากนัน้ นําทา่นขึน้ ชม
ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ปราสาทเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการ
ทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุของเมอืง โดยปราสาทนี้ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1300 ในสไตล์
โกธคิ-เรอเนสซองซ ์ปราสาทตัง้อยูบ่นเนนิเขา ในอดตีปราสาทแหง่นี้ใชเ้ป็นป้อม
ปราการ และ ตอ่มาไดถ้กูเปลีย่นแปลง ใหเ้ป็นปราสาทเมือ่ ปีค.ศ 1544 แมป้ราสาทแหง่
นี้จะเคยถกูเผาและทําลายไปบา้งในสมัยสงคราม แตก่็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่
เหนือแมน้ํ่าเนคการไ์ดจ้นกระทั่งถงึทกุวันนี ้ชมถังเบยีรไ์มโ้อค๊ ทีใ่หญท่ีส่ดุ ในโลก 
จากนัน้นําทา่นผา่นชมมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
เยอรมัน มชีือ่เสยีงระดบัโลกจน ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่การศกึษา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่1)  

บา่ย  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นดนิทางสูเ่มอืง Wertheim am Main 170 กม. 2.30 ชม. 
ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องเยอรมน ีเป็นเมอืงเล็กๆ ทีส่วยงามดัง่ภาพวาด โดดเดน่
ดว้ยปราสาทจากยคุกลางในชว่งศตวรรษที ่12 ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา อสิระใหท้า่นเดนิ
เลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นไป Wertheim Village เป็น Outlet 
Shopping ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ ทีเ่ป็นแบรนดใ์น Collection ลา่สดุ มาขายถกูกวา่ถงึ 60% 
Wertheim Villageเป็นหมูบ่า้น  ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงแฟรงกเ์ฟรติกบัเมอืงวสูเบริก์ ให ้
ทา่นเพลดิเพลนิกบัการ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท ทีร่วบรวมรา้นคา้ชัน้นําไวอ้ยา่งมากมาย อาทิ
เชน่ COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY 
HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ อสิระให้
ทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงและรปัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั จนสมควรแกเ่วลานํา
ทา่นดนิทางกลบัสู ่แฟรงคเ์ฟิรต์ (89กม. 1.30ชม.) นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก 
ทีพ่กั: Plaza Frankfurt Congress Hotel (*Ex Sheraton Frankfurt 
Congress Hotel*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะ
ทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใิน
การปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลสาํคญัตา่งๆ** 

 

วนัที ่3 แฟรงคเ์ฟิรต์ เซนตก์อร ์ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไรน ์เมอืงโคโลญจน ์มหาวหิารโคโลญจน ์
เลเวอรค์เูซน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เซนตก์อร ์ St. Goar 118 กม. 1.45 ชม. ทา่เรอืแมน้ํ่า
ไรนร์ะหวา่งทางจะผา่นแหลง่ปลกูองุน่ทีผ่ลติไวนข์าวทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ เยอรมนี 
จนถงึทีท่า่เรอื เซนตก์อร ์(St. Goar) นําทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมนํ่า้ไรน ์
แมน้ํ่าสายสาํคญั ทีส่ดุสายหนึง่ของยโุรป ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝ่ัง
แมน้ํ่า  เพลดิเพลนิ กบัทวิทัศนข์องไรอ่งุน่ และ ปราสาทของโบราณอายกุวา่ 600 ปี 
และ  อาคารบา้นเรอืนของอดตีเหลา่ขนุนางเยอรมนทีีเ่รยีงรายอยู่สองฟากฝ่ังแมน้ํ่าผา่น
บรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มตํีานานเรือ่งเลา่ทีล่กึลบัของเสยีงสะทอ้นที่
เกดิขึน้ บรเิวณนัน้และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอืบอ๊พพารด์ (Boppard) (ระยะทา15กม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3)  



บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญจน ์ระยะทาง 121กม. 1.45 ชม.เมอืงทีต่ัง้อยูฝ่ั่ง แมน้ํ่า
ไรน ์(Rhine River) และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีเ่คยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพวกโรมันนํา
ทา่นชมมหาวหิารโคโลญจน ์ชาวเยอรมันเรยีกวา่ DOM เป็นศาสนสถานของครสิต์
ศาสนาโรมนัคาทอลกิ วหิารแหง่นี้ใหญแ่ละสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic) ปัจจุบนัมหาวหิารโคโลญจนนั์บเป็นจดุหมายสาํคญั
ของเมอืงโคโลญจนแ์ละของประเทศเยอรมนี ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกในปี 1996 ยา่นถนนคนเดนิ Hohe Straße สองขา้งของถนนเรยีงรายไป
ดว้ยรา้นคา้คลาคลํา่ไปดว้ยผูค้น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ มือ้ที4่ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง เลเวอรค์เูซน่ 
ระยะทาง 25กม. 30 นาท ีจากนัน้นําทา่นเขา้ทีพ่ัก 

ทีพ่กั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่
โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณี
โรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลสาํคญัตา่งๆ** 

 

วนัที ่4 เลเวอรค์เูซน่ เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์เมอืงบรจูส ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

จากนัน้นําทา่นดนิทางสู ่กรงุบรสัเซลส ์(Brussels)ประเทศเบลเยีย่ม เมอืงหลวง
ของประเทศเบลเยีย่มและยังเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาตแิหง่สหภาพยโุรป อกี
ทัง้ยังเป็นศนูยบ์ญัชาการกลางขององคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ 
นอกจากนี้บรัสเซลสย์ังเป็นทีต่ัง้ของนาโต (NATO) อกีดว้ย ทําใหห้ลายประเทศมี
สถานทตูในบรัสเซลสถ์งึ 3 แหง่ คอื สถานทตูปกตขิองแตล่ะประเทศ สถานทตูประจํา
สหภาพยโุรป และสถานทตูประจํานาโต ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) 

บา่ย  นําทา่น ชมเมอืงบรสัเซลส ์ถา่ยรปูกบัอะตอมเมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็น
ประตมิากรรมรปูอะตอมมหมึา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์จากการรวมตวั ครัง้แรกของกลุม่
ประเทศยโุรปเมือ่ปี ค.ศ. 1959 ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนในยคุเกา่ๆสถาปัตยกรรมที่
ผสมผสานระหวา่งกอธคิ และนีโอกอธคิ ผา่นชมบรเิวณพระราชวังทีป่ระทับของกษัตรยิ์
แหง่  เบลเยีย่ม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถา่ยภาพกบั แมนาคนิ พสิ 
(MANNEKEN PIS) อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืปสัสาวะ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
ถา่ยภาพกบั จตัรุสักร็องด ์ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึง่เป็น
จัตรัุสทีส่วยทีส่ดุในทวปียโุรปรอบจัตรัุสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทัง้ส ิน้ จนกระทั่งได ้
เวลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบรจูส ์(BRUGES)(100 กโิลเมตร 1.30 ชม.) 
เมอืงทีถ่กู กลา่วขานวา่เป็นเวนสิแหง่ตอนเหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่ห์
ของอารยธรรมในสมัยยคุกลาง จนรับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร 
UNESCO จนกระทั่งเดนิทางถงึเมอืงบรจูส ์นําทา่น ชมเมอืงบรจูน ์เมอืงหลวงของ
แควน้ฟลนัเดอร ์ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่ ของยโุรป ในอดตีบรจูสเ์คย
เป็นเมอืงทา่ทีส่าํคญัของเบลเยีย่ม แตเ่มือ่เมอืงถกูปิดลอ้มไมม่ ีทางออกทะเล จงึเสยี
ความเป็นเมอืงทา่ใหแ้กแ่อนตเ์วริป์ ซึง่กลายมาเป็นทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุของเบลเยีย่ม นํา
ทา่นเยีย่มชม ยา่นใจกลางเมอืงเกา่ จตัรุสัมารก์ (THE MARKT) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ



ตลาดคา้ขายและทีจั่ดงานตา่งๆของเมอืง รวมถงึ จตรุัสเบริก์ (THE BURG) ลานกวา้ง
หนา้บรเิวณวังเกา่สไตลก์อธคิซึง่กลายเป็นศาลาวา่การของเมอืงในปัจจบุนัผา่นชม
หอประชมุสงฆแ์ละถา่ยภาพกบั หอระฆังประจําเมอืง (THE BELFRY) ทีถ่อืเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงบรจูส ์มคีวามสงูถงึ 83 เมตร และบนัได 366 ขัน้เพือ่ขึน้สูย่อดของ
หอระฆัง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที7่  

ทีพ่กั: Velotel Brugge หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะ
ทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล
สาํคญัตา่งๆ** 

 

วนัที ่5 เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั หมูบ่า้นซานส ์สคนัส ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) (266 กโิลเมตร 4 ชัว่โมง ) 
เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าอมัสเทล (AMSTEL) เริม่กอ่ตัง้
ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากร
ประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์ทีส่าํคญัแหง่หนึง่ของทวปี
ยโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที1่7 ซึง่เป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่9) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซานส ์สคนัส ์หมูบ่า้นกงัหนั (ZAANSE SCHANS) (22 
กโิลเมตร 30 นาที ่) หมูบ่า้นอนุรักษ์วัฒนธรรมเกา่แกแ่ละวถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนด์
สมัยกอ่นทีม่กีลิน่อายหรอืสญัลกัษณ์ของความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น 
อดตีในหมูบ่า้นนีม้กีงัหนัลมกวา่ 800 ตวัทีใ่ชใ้นงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่อาจจะลด
นอ้ยลงไปบา้งในปัจจบุนัและไดเ้ปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หผู้ค้นไดเ้ขา้ชม นอกจากหมูบ่า้น
ซานส ์สคนัส ์ยังมโีรงสาธติวธิกีารทําชสี และทํารองเทา้ไมใ้หท้า่นไดเ้ขา้ชม อสิระให ้
ทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นน่ารักแหง่นี้ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางกลบัสู ่อมั
เตอรด์มั ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณชิยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เทีย่วชม
กรงุอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยากาศการลอ่งเรอืหลงัคากระจก เรอืจะลอ่งไปตามลํา
คลองของเมอืง ทีจ่ะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบชาวดชัตถ์กูสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่
17 มเีอกลกัษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ตีะขออยูช่ัน้บนสดุของอาคารเอาไวข้น
เฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหวา่งลอ่งเรอืผา่นบา้นเรอืนแพทีอ่ยูร่มิคลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 
หลงั แลว้ไปชมเขตทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของอมัสเตอดมั จากนัน้เรอืจอดสง่ทา่นทีส่ถาบนั
เจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจยีระไนเพชรของ
เนเธอรแ์ลนด ์ไดร้ับการยกยอ่งวา่ดทีีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลอืกเพชร 
โดยละเอยีดจากวทิยากรผูช้าํนาญ ตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่
ทีส่ดุ สาํหรับทา่นทีต่อ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล้ําคา่ เชญิทา่นเลอืกซือ้เพชรชัน้ดพีรอ้ม
รับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้เดนิทางเขา้สูย่า่นใจกลางเมอืง
อนัเป็นทีต่ัง้ของจัตรุัสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมใน
การมาเดนิเทีย่วชมเมอืง มพีระราชวังหลวงเดมิตัง้อยูใ่จกลางจัตรุัส และถนนแหง่ความ
บนัเทงิหลากหลายรปูแบบ กลางกรงุอมัสเตอรด์มั หรอือกีชือ่หนึง่คอืยา่น Red Light 



District แลว้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อมัสเตอดมัไดช้ือ่วา่มถีนนชอ้ป
ป้ิงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจไมแ่พเ้มอืงหลวงใดๆ ในยโุรป 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที ่ 10 

ทีพ่กั: Corendon Village - The Urban หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่
ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง) หมายเหต:ุ 
ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงาน
แฟร ์หรอืมเีทศกาลสาํคญัตา่งๆ** 

 

วนัที ่6 อมัเตอรด์มั เมอืงลซิเซ ่สวนเคอเตนฮอฟ ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั โดฮา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่1) 

นําทา่นดนิทางสู ่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยูท่ีช่านเมอืงลซิเซ(่Lisse) ซึง่
เป็นแหลง่ปลกูทวิลปิทีใ่หญแ่ละสาํคญัของฮอลแลนด ์เมอืงลซิเซอ่ยูห่า่งจาก
อมัสเตอรด์มัเพยีง 29 กโิลเมตร สามารถเดนิทางไปไดท้ัง้ทางรถไฟและรถเชา่ รวมทัง้
จักรยาน ทางรถไฟใหล้งที ่สถานีไลเดน(Leiden) แลว้ตอ่รถบสัเขา้ไปทีส่วน ซึง่ใช ้
เวลาประมาณ 15 นาท ีสวนเคอเคนฮอฟ เดมิเป็นสวนสาธารณะมากอ่น ตอ่มาสมาคมผู ้
สง่เสรมิการ ปลกูดอกไมป้ระเภทไมห้วัแหง่เมอืงลซิเซ ่ไดใ้ชส้วนแหง่นี้สง่เสรมิการปลกู
ไมห้วัพันธุใ์หม่ๆ  โดยแบง่ทีใ่หก้บับรษัิทผูผ้ลติไมห้วัเป็นผูป้ลกูและเขา้บํารงุรักษา ซึง่ก็
ทําใหเ้กดิพันธุใ์หม่ๆ  ขึน้ในทกุปี ซึง่ผูส้นใจตน้ทวิลปิจากทั่วโลกจะมาชม สวนเคอเคน
ฮอฟ เป็นสวนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกวา่ 7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี 
ออกดอกบานสะพรั่งอยูด่ลูะลานตา สวนไดถ้กูออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบ ไป
ดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญอ่นัเกา่แก ่มทีางเดนิอนัรม่รืน่ บา้งก็มงีานประตมิากรรมประดบัสวน
อยูเ่ป็นระยะ มสีระน้ําและน้ําพ ุมศีาลาจัดแสดงกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ากมาย มี
การจัดสวนตวัอยา่งการวางแผนจัดปลกูไมด้อกไมใ้บ มรีา้นอาหาร 4 แหง่ รวมทัง้คอฟ
ฟ่ีชอป สวนเคอเคนฮอฟนี้ จะเปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดอืนมนีาคม ไปจนถงึปลาย
เดอืนพฤษภาคมของทกุปี จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมั
เตอรด์มั 

15.15  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR980 

23.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 

 



วนัที ่7 ทา่อากาศยานโดฮา ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                           

01.55  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR980 

12.55  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมตํ่า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด



การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์จํากดักระเป๋า 1ชิน้ นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอื
ขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 
กบั MSIG แบบแผนประกนัภัยแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  
- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ 
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 ผู ้
เอาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผู ้
เอาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จาก
บรษัิท มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ
จากเว็บไซด ์MSIG ได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 



7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ



ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (เยอรมนั) 

ระยะเวลาดาํเนนิการยืน่ 15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุา
นําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 
เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

3.  เอกสารสว่นตวั 

สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตุํา่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่า่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบุ
ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 



4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน
และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสาํเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ําลงั
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบั
บดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีส่าํนักงานเขต
ทีทํ่าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้ํานวยการ
เขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็
เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอืของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย
รับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปจัจบุนั) 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมต่ํา่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลํิาเนา 

แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่
เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 14 วัน
กอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 



5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด 
ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมา
ทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาให ้
อยา่งถกูตอ้ง เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้
เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมัดจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการ
ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 

  



 



 

  

 


