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EUROPE TULIP LOVER 

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม  

9 วัน 6 คืน 
เดินทาง กุมภาพันธ์– พฤษภาคม63 

ราคาแนะน าเพียง49,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2.แฟรงก์เฟิร์ต  – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก 
วนัท่ี 3. นูเรมเบิร์ก – วซ์ูบวร์ก – ไฮเดลเบิร์ก– แฟรงก์เฟิร์ต – จตัรัุสโรเมอร์ 

วนัท่ี 4. แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น า้ไรน์ – โคโลญ 

วนัท่ี 5. โคโลญ – Outlet – หมู่บ้านกีธูร์น – อมัสเตอร์ดมั 

วนัท่ี 6.อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก– เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดมั 

วนัท่ี 7.รอตเตอร์ดมั – เกนท์ – บรูกส์– บรัสเซลส ์

วนัท่ี 8. บรัสเซลส์– สนามบิน 

วนัท่ี 9.กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  
20.30 น. 

 
คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

23.40น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG920 
***คณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ เดือนเมษายน เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 23.45 น.และไปถึงแฟรงค์เฟิร์ตเวลา 
06.15 น.*** 
 

วันท่ี 2 แฟรงก์เฟิร์ต  – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก 
05.55น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชัว่โมงใน

วันที่ 29มีนาคม2563)น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคัญของ
เยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่ส าคัญของประเทศ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองแบ
มเบิร์ก (Bamberg)น าท่านชมเมืองแบมเบิร์ก ส่วนที่ เป็นเขตเมืองเก่าของเมืองแบมแบร์กได้รับการขึน้ทะเบียนจาก 
UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่ ก่ีเมืองในเยอรมนี ที่รอดพ้นจากการที่ ถูกบอมบ์ในช่วง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ตึกรามบ้านช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือนเก่า” น าท่าน
ชมมหาวิหารแบมเบิร์ก หรือช่ือเป็นทางการว่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (The Imperial Cathedral of St. 
Peter’s and St. George’s) มีความสาคัญเป็นที่ตัง้ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่ง แบมแบร์ก ส ร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครัง้แรกในปี ค.ศ.1004  โดยจกัรพรรดิเฮนรีที่สอง  จากนัน้ชมศาลากลางหลงัเก่าของ
เมืองที่สร้างคล่อมทบัแม่น า้เรกนิตซ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเม่ือสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนีเ้ป็นกองบัญชาการทาง
การทหารเพื่อต่อสู่ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และตวัเมืองโดนกลุ่มสมัพนัธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทัง้เมือง แต่ชาวเมืองก็ได้
ร่วมมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด น าท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz) 
วิหารสวยประจ าเมือง   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั MERCUREหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 นูเรมเบิร์ก – วูซ์บวร์ก – ไฮเดลเบิร์ก– แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองวูซ์บวร์ก (Würzburg) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในบริเวณฟรังโคเนียที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรีย
ในประเทศเยอรมนี หลังจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่
บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคญัของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยไฮ
เดลเบิร์ก ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี
ต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย  
บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)ที่สร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็น

วิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate)ที่สร้างขึน้โดยค าสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซ่ึง
สร้างเสร็จภายในคืนเดียว และน าท่านชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองแฟรงค์เฟิร์ต  น าเที่ยวชมจัตุ รัสโรเมอร์ (Romerberg)ซ่ึงเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทนัสมยัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแฟชัน่น า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัNH MOREFELDENหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 4 แฟรงก์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น า้ไรน์ – โคโลญ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือเซนต์กอร์ (St. Goar)น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น า้ไรน์ แม่น า้สายส าคัญ
ที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น า้ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมี
ช่ือเสียงที่สุดของเยอรมนั เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของ
อดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น า้ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซ่ึงมีต านานเร่ืองเล่า
ขานอนัลึกลบัของเสียงสะท้อนที่เกิดขึน้บริเวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที่ ท่าเรือ บ๊อบพาร์ด (Boppard) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ

เยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ น า
เที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจน าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral)ซ่ึง
เร่ิมก่อสร้างมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าให้ต้องหยุดพกัการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จ
สมบูรณ์ ทัง้นีจึ้งแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่
และสงูที่สดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 
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เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมเูยอรมนั) 
ที่พัก 

 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MERCURE KOELN หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 5 โคโลญ – Outlet – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  Designer Outlet Roermondให้เวลาท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  
GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, 
SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, 
MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village)เมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์”  เมืองเล็กๆที่มีผู้คน

อาศยัอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนนหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงท าให้ปราศจากมลพิษ   
ผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนัน้น าท่าน
ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เพลิดเพลินกับบรรยกาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านที่ปราศจากถนนสกัสาย 
ซ่ึงจะมีล าคลองล้อมรอบหมู่บ้าน การคมนาคมยงัคงใช้การสญัจรทางน า้ดัง่เช่นในอดีต อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแห่งนี ้
พร้อมเก็บภาพความประทับใจ น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยก
รรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์  
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ค ่า  
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัVAN DER VALK SCHILPHOLหรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 6 
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก– เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – 
รอตเตอร์ดัม  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้วเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้

สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมี
เอกลักษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก ซ่ึงท่านจะได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐาน
ในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยังได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่าน
สามารถเลื อกชมสิน ค้าอ่ืน  อ ย่างนาฬิกาย่ีห้อดังมากมาย อาทิ  เช่น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD ร ว ม ไป ถึ ง น า ฬิ ก า แ ฟ ชั่ น อ ย่ า ง 
GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 
ฯลฯจากนัน้น าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มี
อนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส์ โบนาปาร์ต เคยใช้
เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (ZaanseSchans)ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหนัลม สญัลกัษณ์

ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดตัช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพ
ต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้าของที่ระลึก ***คณะเดินทางวันที่  20 มี.ค. 63 เป็นต้นไป จะปรับโปรแกรมจาก
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์เป็น น าท่านเดินทางสู่ เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ที่กว่า 
200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์ุหลากสีที่ ท่านจะช่ืนชอบและ
ประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธ์ุที่บานสะพร่ังอยู่ใน
สวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น*** 
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***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตัง้แต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563*** 
จากนั น้น าท่านเดินทางสู่รอตเตอร์ดัม (Rotterdam)เมืองท่าหลัก และเมืองที่ ใหญ่ เป็นอันดับสองของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองนีไ้ด้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ท าให้ที่นี่มีร ะบบการ
ขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้อง
สะอาดและตรงเวลา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัNH BEDBANK-ROTTERDAMหรือเทียบเท่า 

 
 

วันท่ี 7 รอตเตอร์ดัม – เกนท์ – บรูกส์– บรัสเซลส์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent)เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเย่ียม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบ
โบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ ได้ช่ือว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว น าท่านชมเมืองเกนต์ซ่ึงแปลว่าการรวมกันของ
แม่น า้สองสาย เพราะที่ตัง้ของเมืองอยู่บริเวณที่แม่น า้สเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแม่น า้ไลส์ Lys River แม่น า้สอง
สายนีเ้ป็นเส้นเลือดล่อเลีย้งเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับ
ปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความ
รุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเย่ียมอันแสนเงียบสงบและสวยงามด้วย
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ ชมหอระฆงัประจ าเมืองที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนัน้ เป็น 
Cloth Hall ที่มีมาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Siteน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูกส์ 
(Brugge)เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม ซ่ึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรูซที่เป็น
เอกลักษณ์ ประกอบไปด้วยคูคลองเป็นจ านวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เป็นเมืองที่ มี
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ความส าคัญทางประวติัศาสตร์เป็นอย่างมาก  น าท่าเย่ียมชมจตุัรัสกลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆังสงู 300 ฟุต ของ
ป้อมปราการประจ าเมืองอายุ 700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall)แสนสวยด้วยสไตล์โกธิค บริเวณโดยรอบจะ
เต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเม่ือครัง้ที่เมืองสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  น าท่าน
ถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซ่ึงจะมีการแห่พระธาตุขึน้ทุกปีในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สู่
สรวงสวรรค์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels)เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม(Belgium) สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่องค์การ

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium)เป็น
สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ช่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึน้เป็นหอ
แสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซ่ึงตอนนีไ้ด้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมา
เยือนอย่างมาก  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place)เป็นลานกว้างล้อมรอบ
ทัง้สี่ด้านด้วยตึกโบราณ ตึกส่วนใหญ่ล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่า
การเมือง พิพิธภัณฑ์ประจ าเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็นต้น  น าท่านชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส 
(MannekenPis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉี่ ซ่ึงจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองด์ปลาซที่ ซ่ึงมีผู้คนเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อยเป็นประติมากรรมที่มีมาตัง้แต่ปี 1987 
เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากนัน้ให้ท่านเดินเล่นอิสระชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตาม
อัธยาศัย รวมทัง้เลือกซือ้ ชิม ช็อกโกแลต ซ่ึงประเทศเบลเยียมยัง เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่ามีรสชาติเข้มของช็อกโกแลต 
เป็นสวรรค์ของคนรักช็อกโกแลต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั RAMADA BRUSSELS WOLUWEหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 8 บรัสเซลส์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน



  8  EUROPE TULIP LOVER    เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยีย่ม 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG                            [GQ3FRA-TG020] 

 

ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.10น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG935 

***คณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือนเมษายน จะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.*** 
 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพียง 
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม  
9วัน 6คืนโดยสายการบินไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ท่ำน  
ท่ำนละ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

ท่ำนละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ท่ำนละ 

07 – 15 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 27,205 6,900 

17– 25ม.ีค. 63 50,900 50,900 50,900 50,900 28,205 6,900 

05 – 13เม.ย.63 66,900 66,900 66,900 66,900 34,635 9,900 

10 – 18 เม.ย.63 73,900 73,900 73,900 73,900 34,785 9,900 

11 – 19 เม.ย.63 72,900 72,900 72,900 72,900 36,925 9,900 

21 – 29 เม.ย.63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 

01 –09 พ.ค.63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 

12-20พ.ค.63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,205 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 
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         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 
 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศประเทศเยอรมนี (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวน

เงินโดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (16EURO) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (27EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับและ
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หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด (หนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ยรูปถ่ำยส ี หนำ้ตรงขนำด1.5x2 นิว้ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ยจ ำนวน 2 ใบ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์ หรอืเครือ่งประดบั ,เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก,ถ่ำยจำกรำ้นถ่ำยรูปเท่ำนั้น 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะเพือ่

ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน (ขอ

เป็นภำษำอังกฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทูตทีย่ืน่) 

- เจา้ของกิจการหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้สว่น อำยุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รูปถ่ำยรำ้น สัญญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยู่เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (สถำนทูตไม่รับเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่ำเป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1 ส ำเนำสมุดเงนิฝำกออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรท่ัวไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถ่ำยส ำเนำ

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีำยใน 15 วัน กอ่นวันนัดสัมภำษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำย (BANK 

สดัสว่นใบหนา้90% 
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GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น ระบุชือ่เจำ้ของบัญช ีและบุคคลที่เจำ้ของบัญชอีอก

ค่ำใชจ้่ำยใหโ้ดยชัดเจนฉบับภำษำอังกฤษตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

5. หำกมกีำรตอ่เล่มจำกสมุดเล่มเกำ่ กรุณำถ่ำยส ำเนำมำทัง้ 2 เล่ม 

6. หำกในส ำเนำบัญชบุ๊ีคแบ๊งคข์องลูกคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนล่ำสดุ (เดอืนต่อเน่ืองดว้ย

นะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENTจำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สัมภำษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า,บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวัถ่ำยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

-ทะเบยีนบำ้น 

-บัตรประชำชน 

-สตูบัิตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่ำ/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ(ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด(โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับบดิำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด(โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มคีวำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

ว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สัญชำตปัิจจุบัน ...............................สัญชำตโิดยก ำเนดิ หำกต่ำงจำกปัจจุบัน…………………………… 

8. เพศ  ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ    โสด           แต่งงำน (จดทะเบยีน)        แต่งงำน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่ำ       แยกกันอยู่                       หมำ้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสัญชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรุณำกรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ
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สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

      ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้น้ี 

   ไม่เคย   เคย  (กรุณำระบุวันที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

 

 

17. ควำมรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณำระบุชือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี  

   เช็คเดนิทำง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหำให ้

   ช ำระค่ำทีพ่ักล่วงหนำ้แลว้    ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมผูีอ้อกให ้

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ
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ท ัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 
 
 


