
 

  

 

CODE: CX881 เยอรมนั เบลเยี�ยม เนเธอรแ์ลนด ์8วนั 5คนื   

 

เยอรมนั เบลเยี�ยม เนเธอรแ์ลนด ์ 8 วนั 5 คนื  
แฟรงเฟิรต์ เมอืงโคโลญจน ์ มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่ เบลเยี�ยม เมอืงบรสัเซลล ์ 

เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั  พระราชวงั
อมัสเตอรด์มั 

เดนิทางโดยสายการบนิ คาเธย่แ์ปซฟิิค Cathay Pacific (CX) 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง หมายเหต ุ

23 – 30 ตลุาคม 26 39,900 

ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant  
20,000 บาท 

12,500 31  

18 – 25 พฤศจกิายน 62 39,900 12,500 31  

04 – 10 ธนัวาคม 62 39,900 12,500 31  

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 4,000** 

� FLIGHT:  
 DEPARTURE: CX702  BKK-HKG 19.10-22.50 // CX289 HKG-FRA  00.35-06.45+1 
 RETURN :      CX270  AMS-HKG 12.45-06.55+1 // CX619 HKG-BKK  09.10-11.15 
 
*หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 23 – 30 ตลุาคม 62 



 

  

 

ไฟลท์ขาไปจะเป็น  CX704  BKK-HKG 18.55-22.55 // CX289 HKG-FRA  00.35-06.45+1 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง         กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก    
15.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัeน 4 เคานเ์ตอร์

สายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

19.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay 
Pacific Airways เที�ยวบนิที� CX702 **บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ** 

22.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง แวะรอเปลี�ยนเครื�อง **บรกิาร
อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ** 

 
วนัที�สอง         ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – แฟรงเฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– เมอืงโคโลญจน ์– มหา

วหิารโคโลญจน ์                                                                                                       � อาหาร
เที�ยง,เย็น                                                                                                                                                

00.35 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เที�ยวบนิที� CX289 
06.45 น.       เดนิทางถงึท่าอากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่า

ประเทศไทยประมาณ 5 ชั�วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  เมอืงแห่งศนูยก์ลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี จากนั6น 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใชเ้วลา 30
นาที) เมอืงที�ตั 6งอยู่บนรมิฝั�งแม่นํ6าไมน์ ของประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงที�มีประวัติ
ต่อเนื�องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมืองที�กษัตรยิ์และจักรพรรดหิลาย
พระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานที�ประกอบพธิรีาชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนี6เมอืงแฟรง
เฟิรต์ยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็น
เมืองที�มีความรํ�ารวยมากที�สุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ย จากนั6น นําท่านชม มหา
วหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral)(ถ่ายรูปดา้นนอก) มหาวิหาร
ศักดิ>สทิธิ>ที�มขีนาดใหญ่ที�สดุแห่งเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึ6นแบบกอธคิ ในชว่ง
ศตวรรษที� 13 ซึ�งในอดีตกาลมหาวหิารแห่งนี6ยังใชเ้ป็นสถานที�ในการเลือกตั 6ง
ผู ป้กครองแควน้แห่งโรมันคริสตจักร และเป็น
สญัลักษณ์แหง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตั 6งแต่
ศตวรรษที� 19 เป็นตน้มา จากนั6น นําท่านเดนิทางสู ่
จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของ
เมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสิ�งกอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ี�ยังคง
หลงเหลอืภายหลังสงครามโลกครั 6งที�สอง ที�บรเิวณ
นี6ถูกทิ6งระเบิดจากฝ่ายพันธมิตรเมื�อคืนวันที� 22 
มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี6ประกอบดว้ย 
โบสถ์เซนต์นิโคลาส  (Saint Nicolas) และ
อ าค า รยุ ค ก ล างลั ก ษ ณ ะก รอ บ ไม ้ซุ ง  ง าน
ประตมิากรรมงดงามนี6ชื�อ Gerechtigkeitsbrunnen 
หรอื นํ eาพุแห่งความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่ง
ความยตุธิรรมชื�อจสัทเิตยี (Goddess Justitia) ตั 6งอยูก่ลางจัตรัุสมอืซา้ยถอื



 

  

 

ตราชั�งแต่มอืขวาถอืดาบดูน่าเกรงขาม บรเิวณเดยีวกัน เป็นที�ตั 6งของ ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ 
(Frankfurt City Hall) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งติดกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปั6นของ
จักรพรรดิโรมันอันศักดิ>สทิธิ> 4 พระองค์ ตราเครื�องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกาอันแสดงถึง
สญัลักษณ์แหง่ความเที�ยงธรรม 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืeอที�1 (เมนอูาหารจนี) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญจน ์(ระยะทาง190ก.ม.ใชเ้วลา 2 ชั�งโมง) เมอืงที�ตั 6งอยู่ฝั�ง แม่นํ6าไรน์ (Rhine 

River) และเป็นเมอืงเกา่แกท่ี�เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพวกโรมัน จากนั6น นําทา่นชมมหาวหิารโคโลญจน ์
(ถา่ยรปูดา้นนอก) ชาวเยอรมันเรยีกวา่ DOM เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ วหิารแหง่นี6ใหญ่
และสงูเป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic) ปัจจุบันมหาวหิารโคโลญจน์นับเป็น
จุดหมายสําคัญของเมอืงโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ไดรั้บการขึ6นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโกในปี 1996 ยา่นถนนคนเดนิ Hohe Straße สองขา้งของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้คลาคลํ�าไปดว้ยผูค้น 

คํ�า � รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร มืeอที�2 (เมนอูาหารทอ้งถิ�น)  

� ที�พกั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก 

ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลสําคัญตา่งๆ** 

วนัที�สาม         ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์– เมอืงบรสัเซลส ์– อะตอมเมี�ยม – จตัรุสัแกรนด ์พาเลส  
                                                                                                                                                     � อาหาร 
เชา้,เย็น 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มืeอที�3 

นําท่านเดนิทางสู ่ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง79ก.ม.ใช ้
เวลา 1 ชั�งโมง)  อสิระใหท้า่นเลอืกซื6อสนิคา้แบรนดเ์นมชั 6นนําอยา่งจุใจ อาทเิชน่ GUCCI , PRADA , BALLY , 
BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , 
DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ    (อสิระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิe ง 
) 
 

บา่ย                นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเ้วลา 2.30ชั�งโมง)  เมอืงหลวงของ 
ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั 6งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี�ยมเป็นประเทศเก่าแก่ที�มี
ประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศ
เล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง 
ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศที�มคีู่
บา่วสาวนยิมมาฮันนีมนูกัน ดว้ยตกีรามบา้นชอ่งและ
สถาปัตยกรรมสําคัญๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ซึ�ง
ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะโกธคิอ
ยา่งครบถว้น นอกจากนี6เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นที�ตั 6ง
ของสถานที�ราชการที�มีความสําคัญของสหภาพ
ยโุรป อยา่งเชน่ สํานักงานใหญข่องสหภาพยโุรป และ Nato จากนั6น นําทา่น ถา่ยรปูกบัอะตอมเมี�ยม (THE 
ATOMIUM) ซึ�งเป็นประตมิากรรมรูปอะตอมมหมึา ซึ�งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั 6งแรกของกลุ่ม
ประเทศยโุรปเมื�อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนในยุคเกา่ๆสถาปัตยกรรมที�ผสมผสานระหวา่งกอธคิ 
และนีโอกอธคิ ผา่นชมบรเิวณพระราชวังที�ประทับของกษัตรยิแ์หง่เบลเยี�ยม (THE ROYAL PALACE OF 
BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคนิ พิส (MANNEKEN PIS) 
อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืปัสสาวะ ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ถ่ายภาพ
กับ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืที�จะเรยีกกนัอกี
อยา่งวา่ จตัุรสัแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) ตั 6งอยู่ใจกลาง



 

  

 

เมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานที�ท่องเที�ยวอันดับหนึ�งของประเทศเบลเยยีม ไดช้ื�อว่ามคีวามสวยงามมากที�สุด
ของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจุด
รวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ�งอาคารส่วนใหญ่นั6นจะสรา้งมาตั 6งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละ
อาคารที�ลอ้มรอบจัตรัุสแหง่นี6อยูจ่ะมคีวามสงูสงา่งามเป็นอยา่งยิ�ง อดตีอาคารเหลา่นี6เคยถกูทําลายดว้ยนํ6ามอื
ของทหารฝรั�งเศสที�ใชปื้นใหญ่ยงิทําลายทิ6ง หลังจากที�กองทัพฝรั�งเศสพ่ายเเพอ้ย่างยับเยนิที�สงครามวอ
เตอรล์ู โดย ไดรั้บการขึ6นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 
1998 

คํ�า  � รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร มืeอที�4 (เมนูอาหารจนี) จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืง เลเวอรค์เูซน่ ระยะทาง 25กม. 30 นาท ีจากนั6นนําทา่นเขา้ที�พัก  

        � ที�พกั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
**หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลสําคัญตา่งๆ** 

 
 
 
 
 
วนัที�ส ี�             เมอืงบรสัเซลล ์– เมอืงบรูจส–์ จตัุรสัเมอืงเก่า – ศาลาวา่การเมอืงบรูจจ ์– โบสถพ์ระแม่มาร ี–  

โบสถพ์ระโลหติศกัด ิzสทิธ ิz – เมอืงเกนต ์– มหาวหิารเซนต ์บราโว – ปราสาทกราเวนสตนี – เมอืง
แอนทเ์วริป์ – โบสถพ์ระโลหติศกัด ิzสทิธ ิz – ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์                               � เชา้
,เที�ยง,เย็น 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มืeอที�5   
จากนั6น นํานําท่านเดนิทางสูเ่มอืงบรูจส ์(BRUGES) (ระยะทาง109ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชั�งโมง) เมอืงที�ถูก
กลา่วขานวา่เป็นเวนสิแหง่ตอนเหนือ เป็นเมอืงที�เงยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมัยยคุกลาง จน
รับการขึ6นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO จนกระทั�งเดนิทางถงึเมอืงบรูจส ์นําท่านชมเมอืงบ
รูจน ์เมอืงหลวงของแควน้ฟลันเดอร ์ที�ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงที�สวยที�สดุเมอืงหนึ�ง ของยุโรป ในอดตีบรูจสเ์คย
เป็นเมอืงทา่ที�สําคัญของเบลเยี�ยม แตเ่มื�อเมอืงถกูปิดลอ้มไมม่ทีางออกทะเล จงึเสยีความเป็นเมอืงทา่ใหแ้ก่
แอนตเ์วริป์ ซึ�งกลายมาเป็นท่าเรอืที�ใหญ่ที�สดุของเบลเยี�ยม จากนั6น นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัเมอืงเกา่ เพื�อ
นําทา่นถา่ยรปูคูก่บัหอระฆัง และศาลาวา่การเมอืงบรจูจ ์(Belfry & Halle) ศาลาวา่การและหอระฆังแหง่
นี6ถูกสรา้งขึ6นในปีค.ศ. 1248 หอระฆังแห่งนี6มคีวามสงูประมาณ 83 เมตร และมรีะฆังอยู่ประมาณ 47 อันที�
ยังคงอยู่บนหอระฆัง ปัจจุบันที�แห่งนี6เปรยีบเสมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบรูจจแ์ห่งนี6 จากนั6น นําท่านชม 
โบสถพ์ระแมม่าร ี(Church of Our lady) โบสถแ์หง่นี6สรา้งขึ6นในปีค.ศ. 1230 และมหีอคอยสงูประมาณ 
112 เมตร นอกจากนี6หา้มพลาดชมประตมิากรรมแกะสลักจากหนิออ่นที�ดวูจิติร และงดงามชื�อวา่“Madonna 
& Child” จากการรังสรรคโ์ดยศลิปินชื�อกอ้งโลกชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล จากนั6น นําท่านชมโบสถพ์ระ
โลหติศกัด ิzสทิธ ิz (Basilica of the Holy Blood)(ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึ�งจะมีการแห่พระธาตุขึ6นทุกปีใน
วันที�พระเยซเูสด็จขึ6นสูส่รวงสวรรค ์  

 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืeอที�6 (เมนอูาหารจนี)   
บา่ย              นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต ์(Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเ้วลา 1ชั�งโมง) เมืองที�มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 4 ของเบลเยี�ยม ถนนหนทางผังเมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ื�อวา่เป็นรอง
นครปารสีเพยีงแหง่เดยีว นําทา่นชมเมอืงเกนตซ์ึ�งแปลวา่การรวมกนัของแมนํ่6าสองสาย เพราะที�ตั 6งของ
เมอืงอยู่บรเิวณที�แม่นํ6าสเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกับแม่นํ6าไลส ์Lys River แม่นํ6าสองสายนี6เป็น
เสน้เลอืดลอ่เลี6ยงเมอืงอันรุง่เรอืงในอดตีนานนับศตวรรษและยังคงตอ่เนื�องจวบจนปัจจุบัน จากนั6น น่า



 

  

 

ทา่นชม ปราสาทกราเวนสตนี (Gravensteen) (ถา่ยรปูดา้นนอก) หนึ�งในแลนดม์ารค์สา่คญัใจกลาง
เมอืงเกนทป์ราสาทหนิที�มคีวามสวยงาม ตั 6งอยู่รมิคลองใจกลางเมอืง สรา้งขึ6นเมื�อปี ค.ศ.1180 โดย
เคานท์ฟิลลปิแหง่แควน้อัลซาส เพื�อเป็นที�พ่านักของเหลา่อัศวนิในชว่งสงครามครเูซด ตอ่มาถกูซื6อขึ6น
โดยสภาเมอืงเกนท ์และถูกแปลงเป็นหนึ�งในพพิธิภัณฑป์ระจ่าเมอืงในที�สดุ จากนั6น น่าท่านชม มหา
วหิารเซนต ์บราโว (St. Bravo Cathedral) (ถา่ยรปูดา้นนอก)  สรา้งขึ6นในสมัยพระเจา้ชารล์ส ที� 5 
เป็นศลิปะแบบโกธคิ ภายในมหาวหิารประดับประดาดว้ยกระจกสแีละแท่นบูชารวมไปถงึงานจติรกรรม
และประตมิากรรมที�มคีา่หลายชิ6น ทั 6งผลงานประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาโรค และธรรมาสนห์รอืแทน่สา่
หรับเทศนาสั�งสอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อกโคโค ่จากนั6น นําทา่นชม หอระฆงัประจําเมอืง (THE 
BELFRY) (ถา่ยรปูดา้นนอก) ที�สงูตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็นจดุเดน่ของเสน้ขอบฟ้า ที�ดา้นลา่งนั6นเป็น 
หอประชุมสงฆ์ (CLOTH HALL) ที�มีมาตั 6งแต่ทศวรรษที� 15 และไดรั้บเกียรติเป็นมรดกโลกจาก 
UNESCO นําท่านเดนิเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเกา่แกข่องเมอืง
เกนท ์เป็นจดุชมววิที�สวยที�สดุในเมอืงโดยจะมอีาคารเกา่แกต่ั 6งแตส่มัยยคุกลางเรยีงรายอยูส่องฝั�งถนน 
จากนั6น นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชั�งโมง) เมอืง
ใหญอ่นัดบั 2 รองจากเมอืงบรัสเซลสข์องประเทศเบลเยี�ยม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นที�รูจั้กกนัวา่
เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซื6อขายกันที�เมอืงแหง่นี6 นอกจากนี6ยังโดด
เด่นทั 6งเรื�องแฟชั�นแนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย จากนั6น นําท่านชม โบสถ์
แหง่เจา้หญงิ (Cathedral of Our Lady)(ถา่ยรูปดา้นนอก) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ที�สงู
ที�สดุในประเทศเบลเยยีม เป็นที�เลื�องลอืถงึถงึความงดงามที�ถกูประดับตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไม่
วา่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรปูปั6น ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทกุอยา่งงดงามไรท้ี�ต ิดา้นในมจัีดแสดงผลงาน
ศลิปะของปีเตอร ์พอล รเูบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ�งเป็นศลิปินชื�อดัง ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ ้
ชื�นชอบศลิปะไดช้มกันที�โบสถแ์ห่งนี6 จากนั6น นําท่าชมศาลาว่าการเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp 
City Hall)(ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึ�งตั 6งตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตก ก็เป็นสิ�งที�ดงึดูดนักท่องเที�ยวได ้
มากมายเชน่กนั เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ี�ผสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กบัอติาเลยีนไดอ้ยา่งลงตวั   

คํ�า � รบัประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร มืeอที�7 (เมนอูาหารทอ้งถิ�น)   

        � ที�พกั: Tulip Inn Antwerpen  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลสําคัญตา่งๆ** 

 
วนัที�หา้    เมอืงแอนทเ์วริป์ – เมอืงรอตเตอรด์มั – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – Grote of St. Laurenskerk  

            ยา่นบนิเนนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร                    � อาหาร เชา้
,เที�ยง,เย็น 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มืeอที�8   
 จากนั6น นําท่านสู่เมอืงรอตเตอรด์มั (ROTTERDAM) (ระยะทาง126ก.ม.ใชเ้วลา 2ชั�งโมง) เเมืองท่า

หลัก และเมอืงที�ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตั 6งอยูร่มิฝั�งแมนํ่6ามาส (MAAS RIVER) และ
ยังเป็นเมอืงทา่ใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งของโลก  ในปี ค.ศ. 2007 
เมืองนี6ได รั้บการส่งเสริมการท่องเที�ยวเป็น "เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลาง
การคา้โลกในยุโรป อเมรกิา และแอฟรกิา ทําใหท้ี�นี�มรีะบบ
การขนส่งที�ดีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือ 
ภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง และรถไฟ 
ที�ตอ้งสะอาดและตรงเวลา จากนั6น นําท่านถ่ายรูปกับ บา้น
ลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) 



 

  

 

(ถา่ยรปูดา้นนอก)  กลุ่มอาคารเหลอืงขาวทรงลูกเต๋า 39 หลังซึ�งไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขา
ประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem จากนั6น นําท่านชม Grote of  St. Laurenskerk(
ถา่ยรปูดา้นนอก) โบสถแ์หง่นี6คอืสถาปัตยกรรมแบบโกธคิเพยีงแหง่เดยีวในเมอืงนี6 ตั 6งอยูจ่ดุศนูยก์ลางของ
เมอืง นับวา่เป็นสถานที�สําหรับงานเฉลมิฉลอง รวมไปถงึการจัดพธิกีารทางศาสนาสําคัญตา่งๆ ที�ไดถ้กูสรา้ง
ครั 6งแรกในปี ค.ส. 1400 และถูกการบูรณะฟื6 นฟูอีกทีในปี ค.ศ. 1950 หลังจากที�โดนสงครามถล่มเมือง
อยา่งหนัก จากนั6น นําทา่นสู ่กรงุเฮก (THE HAGUE) (ระยะทาง23ก.ม.ใชเ้วลา 45นาท)ี  เมอืงใหญเ่ป็น
อันดับ 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์รองจากกรงุอัมสเตอรด์ัมและรอตเตอรด์ัม ปัจจบุันกรงุเฮก เป็นที�ตั 6งของรัฐบาล
ดัตช ์อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแหง่รัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงที�ประทับของพระราชนิีแห่งเนเธอรแ์ลนด์
อกีดว้ย  

 
เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืeอที� 9  (เมนอูาหารจนี)   
บา่ย                นําท่านผ่านชม ยา่นบนิเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นย่านเกา่แกข่องเมอืงเฮก และเป็นที�ตั 6งของ หอคอย

แห่งอัศวนิ (Hall of Knights) ถูกใชเ้ป็นสถานที�กล่าวพระราชดํารัสของกษัตรยิต์อ้นรับพระราชอาคันตุกะ 
และเป็นจัดประชุมรัฐสภาหรืองานสําคัญๆประจําเมือง จากนั6น นําท่านเดินทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั 
(AMSTERDAM) (ระยะทาง65ก.ม.ใชเ้วลา 1ชั�งโมง) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตั 6งอยูร่มิฝั�ง
แม่นํ6 าอัมสเทล (AMSTEL) เริ�มก่อตั 6งประมาณครสิต์ศตวรรษที� 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของ
เนเธอรแ์ลนด์ มีประชากรประมาณ 
1.5 ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางประวัติศาสตร์ ที� สําคัญแห่ง
หนึ�งของทวปียุโรป โดยเฉพาะชว่ง
ครสิต์ศตวรรษที�17 ซึ�งเป็นช่วงยุค
ทองของเนเธอร์แลนด์เดนิเที�ยว  
Dagelijkse Groemarkt เ ป็ น

ถนนชอ้ปปิ6 งสําคัญของเมืองสองขา้งทางเรียงรายดว้ยรา้นคา้ 
สนิคา้ทอ้งถิ�น รา้นอาหารและคาเฟ่ตามอาคารเก่า จากนั6น นํา
ท่านชมกรุงอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยากาศการลอ่งเรอืหลงัคา
กระจก เรือจะล่องไป  ตามลําคลองของเมือง ที�จะใหท้่านได ้
เห็นบา้นเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสรา้งมาตั 6งแต่ศตวรรษที� 17 มี
เอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที�มีตะขออยู่ชั 6นบนสุด
ของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรือผ่าน
บา้นเรอืนแพที�อยู่รมิคลองที�มอียู่มากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไปชม
เขตที�เก่าแก่ที�สุดของอัมสเตอดัม จากนั6นเรือจอดส่งท่านที�สถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond 
Factory) อุตสาหกรรมการเจยีระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บการยกย่องว่าดทีี�สดุแห่งหนึ�งของโลก 
ชมขั 6นตอนการ  คัดเลอืกเพชร โดยละเอยีดจากวทิยากรผูช้ํานาญ ตลอดจนขั 6นตอนการเจยีระไนใหเ้ป็นอัญ
มณีที�มคี่าที�สดุ สําหรับท่านที�ตอ้งการเป็นเจา้ของอัญมณีลํ6าค่า เชญิท่านเลอืกซื6อเพชรชั 6นดพีรอ้มรับรอง
ดว้ย Certificate จากบรษัิทฯที�มชีื�อเสยีง  

คํ�า � รบัประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร มืeอที� 10 (เมนอูาหารทอ้งถิ�น)   

        � ที�พกั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
**หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลสําคัญตา่งๆ** 

 
วนัที�หก           อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – พระราชวงั
อมัสเตอรด์มั  



 

  

 

  จตัรุสัดมัสแควร ์-                                                                                                � อาหาร เชา้
,เที�ยง 
เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มืeอที�11  

นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส(์ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา 30
นาท)ี หมูบ่า้นอนุรักษ์วัฒนธรรมเกา่แกแ่ละวถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มัยกอ่นที�มกีลิ�นอายหรอืสญัลักษณ์
ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น อดีตในหมู่บา้นนี6มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที�ใชใ้นงาน
อตุสาหกรรมต่างๆ ซึ�งอาจจะลดนอ้ยลงไปบา้งในปัจจุบันและ
ไดเ้ปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หผู้ค้นไดเ้ขา้ชม นอกจากหมูบ่า้นซานส ์
สคันส ์ยังมโีรงสาธติวธิกีารทําชสี และทํารองเทา้ไมใ้หท้า่นได ้
เขา้ชม อสิระใหท้่านเที�ยวชมหมู่บา้นน่ารักแห่งนี6 จากนั6น นํา
ท่ าน เดิน ท างไป ช ม ห มู่ บ ้ า น ช า ว ป ร ะม ง โว เล น ด ัม 
(Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใชเ้วลา 30นาที)  ที�เคย
ตั 6งอยูบ่รเิวณปากอา่วนํ6าเค็มของทะเล “ไอซเ์ซลเมยีร”์ กอ่นที�
รัฐบาลไดส้รา้งเขื�อนสงูใหญ่ปิดทะเลเพื�อสรา้งเป็นกําแพงกั 6น
นํ6 าท่วมและจัดทําเป็นแหล่งอนุรักษ์นํ6 าจืด หลังจากนั6นโว
เลนดัมจงึกลายเป็นเมอืงรมิทะเลนํ6าจดื ที�ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั 6งเดมิเอาไวอ้ย่างน่าสนใจ ขอเชญิเพลนิ
ชมบรรยากาศรมินํ6าที�มอีากาศสดชื�น อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมงดัชช ์ที�
ยังคงอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี หรือเลือกซื6อของที�ระลกึน่ารักๆ ภายในเมืองหมู่บา้นชาวประมงแห่งนี6จนกระทั�ง 
จากนั6น นําทา่น นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM)  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืeอที� 12  (เมนอูาหารจนี)   
บา่ย นําท่านชม พระราชวงัอมัสเตอรด์มั (Royal Palace) (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งขึ6นในปี 1648 - 1654 

เพื�อใชเ้ป็นศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมัยของ
กษัตรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลี�ยนเป็นที�พักอาศัย
ของราชวงศปั์จจบุนันี6 พระราชวังแหง่นี6ไดถ้กูใชเ้ป็นที�รับรอง
พระราชอาคันตุกะของพระราชนิี จากนั6น นําท่านเดนิเที�ยว
ชมและเลือกซื6อสนิคา้ที�บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam 
Square) ศนูยก์ลางของเมอืงที�มอีนุสรณ์สงครามเพื�อรําลกึ
ถงึทหารที�เสยีชวีติในสงครามโลกครั 6งที� 2 และอดตีศาลาวา่
การเมืองที�หลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวง
ในช่วงที�จักรพรรดนิโปเลียนแห่งฝรั�งเศสเรืองอํานาจ นํา
ท่านเดินทางสู่ ย่านคาลเวอรส์ตรสั (Kalverstraat) 
เป็นถนนสายหลักของการชอปปิ6งของเมอืงอัมสเตอรด์ัม โดยรา้นเสื6อผา้สว่นมากจะเป็นรา้นแบรนดทั์�วไปที�
คณุสามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลักๆทั�วโลก (อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการช้
อปปิe ง ) 

� ที�พกั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
**หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์
หรอืมเีทศกาลสําคัญตา่งๆ**  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
วนัที�เจ็ด      ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        
เชา้     � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืeอที�16) 
09.30 น.  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มัเพื�อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดทํ้าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 
12.45 น.        ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เที�ยวบนิที�  CX270 
วนัที�แปด      ทา่อากาศยานโดฮา  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        
06.55+1 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 
09.10 น.       ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� CX619 
11.15 น.       เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี�ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื�อใหท้า่นทอ่งเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัeงนีeจะตอ้งมจีานวน 31 ทา่นขึeนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัeง มฉิะน ัeนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัeงส ิeน  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจํา29,000 บาท) 
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื�นวซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั�วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืตามที�บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นั6น 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ
และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซี่าไม่ตํ�ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั6น
ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 6งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ>ที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ6น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ> ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ6น  
5.อตัราคา่บรกิารนีeรวม  
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั 6นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที�นั�งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั�วกรุ๊ปเทา่นั6นไมส่ามารถเลื�อนวนัได)้  
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พัก ไป
พักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ eาหนกักระเป๋า สายการบนิ Cathay Pacific Airways นํ eาหนกั 30 กโิลกรมัไมเ่กนิ 2 ใบ ถอืขึeนเครื�องได ้7
กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ6าสัมภาระเกนิท่าน
ตอ้งเสยีคา่ปรับตามที�สายการบนิเรยีกเก็บ  



 

  

 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบ
แผนประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบื6องตน้ ดังนี6  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกันที�มอีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันที�มอีาย ุ
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลต่อเนื�องในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยที�มอีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันที�มอีาย ุ
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ�งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั6งนี6การทําประกันนี6จากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที�ยว ที�บงัคบัใหบ้รษิทันําเที�ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัeน แต่
ทั 6งนี6 ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื6อความ
คุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที�บรษัิทฯ 
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมนี6รวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีeไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ6ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 
6.นํ6าดื�มบนรถ มบีรกิารจําหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ eาใจจากทา่น 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึeนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่/คา่มดัจําต ั�วเครื�องบนิ (กรณีออกต ั�วแลว้ ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัeงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัeงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัeงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ>ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ6นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ>การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ6นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ>ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั 6งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 6งหมด  
7. รายการนี6เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 6งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 6งนี6ข ึ6นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั6น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น 



 

  

 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั 
MSIG แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยท ัeงนีeการทําประกนันีeจากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิ
นําเที�ยว  ที�บังคับใหบ้รษัิทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นั6น แตท่ ัeงนีe ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไข
ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซืeอความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าที�บรษิทัฯ 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 

เอกสารประกอบการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Germany) 
ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิeวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย ** 
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที� เนื�องจากสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื�อนไข 

รวมถงึเอกสารที�ใชส้ําหรบัยื�นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจํา 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที�เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวน
หนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื�อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์
เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดรั้บวีซ่าเชงเกน้ กรุณาจัดส่งหลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     
เพื�อนําไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิeว หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน 

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครื�องประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั6น 
** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ�งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั  
 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอื�นๆ เพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจําเป็นตอ้งยื�นเอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ ดังนี6 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลี�ยน) 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี6 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี6 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 



 

  

 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั6น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลที�สาม พรอ้ม
กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�อยูต่าม
ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�นคํารอ้งขอวซีา่ 
บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที�ที�รับยื�นวซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 
จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทาํงาน ที�ทํางานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยื�นคํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ั�วไป ท ัeงภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทที�ท่านทํางานปัจจุบัน   
โดยระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนที�ไดรั้บ, วัน เดอืน ปี ที�เร ิ�มทํางาน, และชว่งเวลาที�ขอลางานไปเที�ยวยโุรป (โดยไมต่อ้ง
ระบุชื�อประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท 
และลงนามผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นั6น) 
 

4.2 กรณีที�เป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), 
(คัดสําเนาไมเ่กนิ 90 วัน) 
 

4.3 กรณีที�เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นั6น สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัตร
นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยื�นคํารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีที�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  
ในกรณีที�ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื�อ-สกลุ    
วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ที�มคีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชี6แจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นั6น) 
 

4.6 กรณีกจิการที�ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั�วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์
ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชี6แจงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ที�มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอื
เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดที�ดนิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชี6แจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นั6น) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืสําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจํา (บัญชสีว่นตัว) 
รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีี�มปีระวัตกิารเดนิบัญชทีี�สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ�าเสมอ) 
และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัี6นๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับ
ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื�อท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลํิาเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร 
(Bank Certificate) ซึ�งตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นั6น 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชี6แจงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั6น โดยใหบุ้คคลที�เป็นผูส้นับสนุน 
(Sponsor)  ดํ า เนิ น ก า รต าม เอ ก ส ารข ้า งต ้น  พ ร อ้ ม กั บ ข อ จ ด ห ม าย รับ รอ งฐ าน ะก า ร เงิน จ าก ธ น าค า ร                         
Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั6น โดยระบุชื�อผูส้นับสนุนที�เป็นเจา้ของบัญช ี
(Sponsor) และระบชุื�อผูเ้ดนิทาง/ผูท้ี�ไดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกลุ ใหต้รง
กบัพาสปอรต์ที�ใชเ้ดนิทางเทา่นั6น   (กรณุายื�นขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงื�อนไข
ที�กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ที�ออกจากธนาคารเทา่นั6น (Bank Statement) 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุภายใน 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยื�นวซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื�นวซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื�ออนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก



 

  

 

ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ�งขึ6น 
 

 เมื�อท่านชําระเงนิมัดจําค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี
!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ>ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ทา่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธเสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี�จะยื�นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั 6ง 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามที�สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทั 6งนี6บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�เพื�อไปอํานวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทั6ง
ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิ�มเตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความ
รว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพื�อนําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ>นําเรยีนสถานทตูเพื�อพจิารณาตอ่วซีา่ของ
ทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารทกุฉบบัที�ใชป้ระกอบการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัeน !! 
พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื�อความสะดวกในการยื�นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกน้ (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื�อ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ที�อยูต่ามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ที�อยูพํ่านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 



 

  

 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัที�ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื�อสถานที�ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

... 

ที�อยูท่ี�ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ี�ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชื�อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ..................... 

12. ชื�อ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที�เกดิ ...................... 

13. ชื�อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั 6งแตว่ันที� .............................................. ถงึวันที� .................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิ6วมอืเพื�อการขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี6 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที�ดําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุื�อ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมตัทินัตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ>ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 



 

  

 

 เมื�อทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทวัร ์และชาํระเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
- กรุณาจัดส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสําหรับยื�นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    
พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ>  
ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

  - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูที�ทา่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารที�จะใชย้ื�นสถานทตู 
เนื�องจากขอ้มลูทั 6งหมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูที�ไมส่อดคลอ้ง
กบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของท่านใหช้ดัเจน 
(ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชื�อบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนที�ไดรั้บ และวันเดอืนปีที�เร ิ�มงาน 

 

 เมื�อทา่นไดรั้บยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวซีา่ จากเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยื�นวีซ่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยื�นวซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพื�อใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งที�ผา่นมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั 6งสิ6น ทั 6งนี6บรษัิทเป็น
เพยีงตวักลางที�คอยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั6น  
 

 

 
 

 


