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รหสัโปรแกรม : 11939 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 เยอรมน(ีเบอรล์นิ) เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม  

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 เทีย่วเมอืงแบมเบริก์ (Bamberg) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก 

 เขา้ชมความงามของพระราชวงัซองสซู์ซ ี(Sanssouci Palace) เป็นอดตีพระราชวังฤดรูอ้นของพระ

เจา้ฟรดีรชิที ่2 แหง่ปรัสเซยี 

 ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 ถา่ยรปูกับปราสาททา่นเคานต ์(Castle of the Counts) ทีเ่มอืงเกนต ์(Ghent) 

 เทีย่วเมอืงเวนสิแหง่ยโุรปเหนือ ทีเ่มอืงบรูกก ์(Brugge) 

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรสัเซลส ์(Brussels) 

***งานเทศกาลดอกไมท้ ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม – 19 พฤษภาคม 2562*** 

 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 60,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  12-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 73,900.- 

วนัที ่  28 เม.ย.-6 พ.ค., 30 เม.ย.-8 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 63,900.- 

วนัที ่  9-17 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 60,900.- 

วนัที ่  8-16 ม.ิย. 62 60,900.- 

 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์  ✈ ✈ ✈  

2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – แบมเบริก์ – เดรสเดน ✈ O O 
WYNDHAM 

GARDEN DRESDEN 

3. 
เดรสเดน – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซ์ซู ี– เบอรล์นิ –  

ก าแพงเบอรล์นิ 
O O O 

HOLIDAY INN 

EXPRESS BERLIN 

CITY CENTRE 

WEST 

4. เบอรล์นิ – ฮมับูรก์ – เบรเมนิ  O O O 

HOLIDAY INN 

EXPRESS BREMEN 

AIRPORT 

5. 
เบรเมน – โกรนงิเงนิ – กรีธ์ูน – อมัสเตอรด์มั –  หมู่บา้นกงัหันลม

ซานสคนัส ์ 
O O O RAMADA APOLLO 

6. 
อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – เทศกาลดอกไม ้–  

แอนทเ์วริป์  
O O O 

RAMADA PLAZA 

ANTWERP 

7. 
แอนทเ์วริป์ – บรูกก ์– เกนต ์– บรัสเซลส ์– อนุสรณอ์ะโตเมีย่ม – 

จัตรุัสกรองดป์ลาสต ์ 
O O X 

BEST WESTERN 

CITY CENTRE 

8. บรัสเซลส ์– สนามบนิ O ✈ ✈  

9. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์  

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประตู 2 แถว 

D โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 920 

วนัที ่2: แฟรงกเ์ฟิรต์ – แบมเบริก์ – มหาวหิารแบมเบริก์ – เดรสเดน 

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 

5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงแบมเบริก์ (Bamberg) น าท่านชมเมอืงแบมเบริก์ ส่วนที่เป็นเขตเมืองเกา่ของเมอืงแบมแบรก์

ไดร้ับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก เน่ืองจากเป็นหนึ่งในไม่กีเ่มืองในเยอรมนี 

ทีร่อดพน้จากการทีถู่กบอมบใ์นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ตกึรามบา้นชอ่งในเขต 2 เมอืงเกา่จงึ “เกา่จรงิ” 

มไิดส้รา้งหรือซอ่มแซมใหม่ใหด้ ู“เหมือนเกา่”   น าท่านชมมหาวหิารแบมเบริก์ หรอืชือ่เป็นทางการว่า 

มหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์ละเซนต์จอรจ์ (The Imperial Cathedral of St. Peter’s and St. 

George’s) มีความสาคัญเป็นที่ตัง้ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบมแบร์ก สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจักรพรรดเิฮนรีที่สอง  จากนั้นชม

ศาลากลางหลงัเกา่ของเมอืงทีส่รา้งคลอ่มทับแม่น ้าเรกนติซ ์

 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย เดนิทางตอ่สู่เมอืงเดรสเดน (Dresden) ไดร้ับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซแ์ห่งแม่น ้าเอลเบ”้ วา่กัน

วา่เป็นเมอืงทีส่วยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดก้ลับมามีบทบาทในฐานะเมอืงหลวงของแซก

โซน่ีอกีครัง้หนึ่งในปี ค.ศ.1990 หลังจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถู้กบูรณะขึน้มาใหม่อย่างมีขัน้ตอน

อนัสบืเน่ืองมาจากผลแห่งการท าลายลา้งของสงครามโลกครัง้ทีส่อง น าท่านเทีย่วชมเมอืงเดรสเดน ชม 

โบสถพ์ระแมม่าร ี(Frauenkirche) อดตีฐานรากของเมอืงที่วางไวต้ัง้แตส่มัยกลางศตวรรษที่ 11 ที่

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทิง้ร่องรอยของการท าลายลา้งในสมัยสงครามโลกที่ก าลังไดร้ับการบูรณะอย่างเร่งด่วน ผ่านซมเพอร์

โอเปร่าเฮ ้าส์ (The Semper Opera House) ที่มีความโดดเด่นอย่างเท่ าเทียมกัน ทั ้งดา้น

สถาปัตยกรรมและดนตรี ผ่านชมพระราชวงัสวงิกอร ์(Zwinger Palace) ผลงานชิน้เอกรูปแบบ

บาร็อคบนฝ่ังแม่น ้าเอลเบ ้ที่ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยน ้าพุและรูปป้ัน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: เดรสเดน – พอตทสดมั – พระราชวงัซองสซู์ซ ี– เบอรล์นิ – ก าแพงเบอรล์นิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางสู่เมอืงพอตทสดมั (Potsdam) เมอืงหลวงของรัฐบรันเดนบูรก์ อดตีทีป่ระทับของกษัตรยิ์

และเจา้ผูค้รองเยอรมันมาอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตศ่ตวรรษที่ 18 เมืองศนูยร์วมเหล่าผูเ้ชีย่วชาญศลิปะแขนง

ตา่งๆ น าท่านเขา้ชมความงามของพระราชวงัซองสซู์ซ ี(Sanssouci Palace) เป็นอดตีพระราชวัง

ฤดรูอ้นของพระเจา้ฟรดีรชิที ่2 แห่งปรัสเซยี สรา้งขึน้ในศลิปะแบบโรโคโค โดยสถาปนกิชือ่ จอรจ์ เวนซ

เลาส ์ฟอน คโนเบลิสดอรฟ์ฟ์ เป็นพระราชวงัทีพ่ระเจา้ฟรดีรชิโปรดปรานมาประทับในฤดรูอ้น และใชเ้ป็น

ที่หลบจากความวุ่นวายในพระราชพิธีต่างๆที่เบอร์ลิน จึงเป็นที่มาของชื่อพระราชวังที่แปลว่า           

“ไกลกงัวล” พระราชวังเป็นอาคารชัน้เดยีวที่ประกอบไปดว้ยหอ้งตา่งๆเพยีง 10 หอ้ง หลังจากหมดรัช

สมัยของพระเจา้ฟรีดรชิ พระราชวงัซองสซ์ซู ียังเป็นที่โปรดปรานของเจา้นายเยอรมันจนเมือ่ราชวงศโ์ฮ

เฮ็นซอลเล็นมาสิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ. 1918 และหลังจากการรวมตัวระหว่างเยอรมนีตะวันออกและ

ตะวันตกในปี ค.ศ. 1990 ร่างของพระเจา้ฟรดีรชิที่ 2 ก็ถูกน ากลับมาฝังบนเนินที่ซ็องซูซตีามพระราช

ประสงคเ์ดมิของพระองคก์อ่นที่จะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซซูแีละอุทยานไดร้ับเลอืกโดยองคก์าร

ยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใตช้ือ่ว่า "พระราชวังและสวนแห่งพอทสดัม

และเบอรล์นิ” 

***หากไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัซองสซู์ซีได้ในวนัน ัน้ๆ ทางบรษิทัจะน าท่านถ่ายรูป

บรเิวณดา้นนอก และขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 10 ยูโร*** 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่กรุงเบอรล์นิ (Berlin) น าท่านชมอนุสรณ์สถานก าแพงเบอรล์นิ (The Berlin 

Wall) เขา้สู่อสีต-์ไซด-์แกลลอรี่ ที่ทิง้ร่องรอยของก าแพงเบอรล์นิ ฉากต่างๆที่เกดิจากการพลัดพราก

ของเหตุการณ์วันที่ 13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การสรา้งก าแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล ์สูง 4 เมตร 

ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกดิจากศลิปินกว่า 118 ท่านบนซากก าแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่า

เรือ่งราวตา่งๆแทนค าพูดที่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะที่ยาวที่สดุในโลก น าท่านชมเช็ค

พอยทช์ารล์ ี(Checkpoint Charlie) ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมรกินัและรัสเซยี 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EXPRESS BERLIN CITY CENTRE WEST  
      หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: เบอรล์นิ – ฮมับูรก์ – ศาลาวา่การเมอืงฮมับูรก์ – เบรเมนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮมับรูก์ (Hamburg) เมอืงแห่งท่าเรอืส าคญั ซึง่นับเป็นท่าเรอืทีใ่หญ่เป็นอนัดับ

สองของสหภาพยุโรป และใหญ่เป็นอันดบัที่ 10 ของโลก น าท่านชมศาลาวา่การเมอืงฮมับูรก์ ที่สรา้ง

ทดแททนอาคารหลงัเกา่ทีถู่กไฟไหม ้ในปี 1886 ในรูปแบบศลิปะนีโอ-เรอเนสซองส ์ใหท้่านไดเ้ดนิชม

โบสถน์โิคลสั ศาสนสถานแห่งน้ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1195 และมกีารกอ่สรา้งตอ่เน่ืองในรูปแบบนีโอ-โกธคิ 
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กอ่นที่จะถูกไฟไหมอ้ันเน่ืองจากระเบดิทางอากาศในปี 1942 จนกระทั่งเหลอืแต่เพียงหอคอยใหเ้ราได ้

ชมกนัในปัจจุบัน และกลายเป็นอนุสรณส์ถานส าคญัของชาวเมอืงฮมับูรก์ แวะถ่าบรูปกบั อนุสรสถานณ์

มารต์นิ ลูเธอร ์หนึ่งในผูป้ฏริูปศาสนาครสิต ์เพราะไม่เห็นดว้ยกบัค าสอนของครสิตจักรโรมันคาทอลกิ

บางขอ้ เรยีกว่าการปฏริูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต ์นิกายที่ถือหลักเทววทิยาที่เรียกว่านิกายลูเทอแรน 

ตัง้อยู่หนา้โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ ถือเป็นโบสถ์โปรเตสแตนตห์ลักของเมืองฮัมบูรก์ สรา้งขึน้ในปี 1648 

อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงที่ ถนนมองเคเบริก์ (Monckebergstrasse) ถนนชอ้ปป้ิงชือ่

ดงัของเมอืงฮมับูรก์  

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนั 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบรเมนิ (Bremen) เป็นเมอืงท่า ตัง้อยู่ตามแนวแม่น ้าเวเซอร ์ประมาณ 60 ก.ม. 

ทางใตจ้ากทางออกสู่ทะเลเหนือ เเละนับว่าที่น่ีเป็นเมืองชายฝ่ังที่เก่าเเก่ที่สุดของเยอรมัน น าท่านชม

ย่านเมอืงเกา่เบรเมนิ ชมศาลาวา่การเมอืงสรา้ในศลิปะโกธคิ ที่ดา้นหนา้มรีูปปั้นอศัวนิโลแลน ผูพ้ทิักษ์

อสิระภาพใหก้ับเมอืง ถ่ายรูปกบั โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Petri Dom Bremen) โบสถเ์กา่แกป่ระจ า

เมอืงมอีายุกวา่ 1,200ปี ถอืเป็นโบสถท์ีเ่กา่ทีส่ดุของเมอืงเบรเมนิ 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN EXPRESS BREMEN AIRPORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: เบรเมนิ – โกรนงิเงนิ – กรีธ์ูน – อมัสเตอรด์มั –  หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโกรนงิเงนิ (Groningen) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของเนเธอรแ์ลนด ์

เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายุถงึ 950 ปี 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเยี่ยมชมหมู่บ ้านกีธูร ์น  (Giethoorn Village) เมืองที่ ได ร้ับฉ ายาว่า “เวนิสแห่ ง

เนเธอรแ์ลนด”์ เมืองเล็กๆที่มีผูค้นอาศัยอยู่ประมาณ 2,600 คน เป็นหมู่บา้นที่ปราศจากถนนหมู่บา้นที่

เต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จึงท าใหป้ราศจากมลพิษ ผูค้นในหมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รือเป็น

พาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลม

ซานสคนัส ์(Zaanse Schans)  ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที่ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่าง

หนึ่งของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิีการผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี่ใชใ้ส่ในชีวติประจ าวันในงาน

อาชีพต่างๆพรอ้ม เชิญ เลือกซื้อสินคา้ของที่ ระลึก น าท่ านเดินทางต่อสู่กรุงอมัส เตอร์ด ัม 

(Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์เมืองแห่งแสงส ีและอสิรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจาก

ทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมอืงทีม่ากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดบัโลกตา่งๆ มากมาย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RAMADA APOLLO หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – เทศกาลดอกไม ้– แอนทเ์วริป์ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงอมัสเตอรด์มัโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู่ 

รวมทั ้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมเีอกลกัษณ ์น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที่มชีือ่เสยีงท่านจะ

ไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาส

เลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬกิายีห่อ้ดงัมากมาย 

อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 
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CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม ไป ถึ ง น าฬิ ก าแฟ ชั่ น อย่ า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, 

CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย ***คณะเดนิทางเดอืน เม.ย.-พ.ค. 62 น าท่านเดนิทางสู่เทศกาลดอกไมท้ ีส่วนเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) มพี ืน้ท ีก่วา่ 200 ไร ่เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการชืน่ ชมความสวยงามของ

ดอกไมน้านาพนัธุห์ลากส ีทีท่า่นจะชืน่ชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิ 

หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพนัธุท์ ีบ่านสะพร ัง่อยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยา

ซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่เป็นตน้***  

***งานเทศกาลดอกไมท้ ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม-19 พฤษภาคม 2562*** 

น าท่านเดนิทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงทีม่ีชือ่เสยีงในเรือ่งของต านานยักษ์ ดรูโอน อนัติ

โกน (Druoon Antigoon) ทีอ่าศยับรเิวณแม่น ้าสเกลท ์(Scheldt River) ทีเ่ชือ่มกบัทะเลเหนือทีป่ากน ้า

เวสเทริน์สเกลต ์(Western Scheldt)  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA PLAZA ANTWERP หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: แอนทเ์วริป์ – บรูกก ์– เกนต ์– บรสัเซลส ์– อนุสรณอ์ะโตเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าเดนิทางสู่เมืองบรูกก  ์(Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ

เบลเยยีม และไดร้ับเลอืกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โดยมสีมญานามวา่ เวนสิแหง่ยุโรป

เหนอื เพราะเป็นเมืองทีม่ีการใชล้ าคลองในการสญัจรรอบๆเมอืงได ้ลักษณะของเมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยคู

เมอืงสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ ์บา้นเรอืน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึง่ส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรม

แบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่        

เมอืงเกนต ์(Ghent) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหนิแบบ

โบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ์ไดช้ื่อว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว น าท่านชมเมืองเกนตซ์ ึ่ง

แปลวา่การรวมกันของแม่น ้าสองสาย เพราะที่ตัง้ของเมืองอยู่บรเิวณที่แม่น ้าสเกลต ์Scheldt River มา

บรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River แม่น ้าสองสายน้ีเป็นเสน้เลอืดล่อเลี้ยงเมืองอันรุ่งเรืองในอดตีนานนับ

ศตวรรษและยังคงต่อเน่ืองจวบจนปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต ์(Castle of the 

Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความรุ่งเรอืงในยุคสมัย

ของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ย

สถาปัตยกรรมอันเก่าแก ่ชมหอระฆังประจ าเมอืงที่สูงตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเดน่ของเสน้ขอบฟ้า 

ที่ดา้นล่างนั้น เป็น Cloth Hall ที่มีมาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และไดร้ับเกียรติเป็น UNESCO World 

Heritage Site 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุง บรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม สถานทีต่ัง้ส านักงาน

ใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ

กบั อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสัญลกัษณใ์นการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อ

ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของ

จรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า จากนั้นเขา้สู่จัตุรัสกลางเมืองจตัุรสักรองดป์ลาสต  ์(Grand Place) ที่มี

ชือ่เสยีงกล่าวขานกนัว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารที่สวยงามโดยรอบ

จัตรุัส น าชมและถ่ายรูปกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงั

ยนืแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่มีการเล่า
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ขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังตดิไฟ จึง

ปัสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลกัน้ี เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 

ใหอ้สิระเดนิเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั 

ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8: บรสัเซลส ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.30 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิบรัสเซลส ์เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ  

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 935  

วนัที ่9:  กรุงเทพฯ   

05.35 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : เยอรมน(ีเบอรล์นิ) เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   12-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่านละ 73,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 73,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 73,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
73,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 41,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   28 เม.ย.-6 พ.ค., 30 เม.ย.-8 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่านละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 63,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 31,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :   9-17 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้  

8-16 ม.ิย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่านละ 60,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 60,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 60,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
60,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 28,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

        ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

        เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

        เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

        เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

        **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

        [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่  

เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

  ขอ้มูลเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซา่ที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

รา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ด ินทางเป็นกรรมการหรือ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บัตรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร
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ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 



GO3 FRA-TG013    หนา้ 15 จาก 16 

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

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

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

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

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

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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