EUROPE TULIP LOVER
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยีย่ ม
9 วัน 6 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 63
ปราสาทไฮเดลเบิรก์ | ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดมั | หมูบ่ า้ นกีธูรน์ | จัตรุ สั กรองด์ปราซ | เมืองบรูกส์

ราคาแนะนาเพียง
เส้นทางการเดินทาง

49,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. แฟรงก์เฟิ รต์ – แบมเบิรก์ – นูเรมเบิรก์
วันที่ 3. นูเรมเบิรก์ – วูซบ์ วร์ก – ไฮเดลเบิรก์ – แฟรงก์เฟิ รต์ – จัตรุ สั โรเมอร์
วันที่ 4. แฟรงก์เฟิ รต์ – ล่องเรือแม่นา้ ไรน์ – โคโลญ
วันที่ 5. โคโลญ – Outlet – หมูบ่ า้ นกีธูรน์ – อัมสเตอร์ดมั
วันที่ 6. อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก– เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดมั
วันที่ 7. รอตเตอร์ดมั – เกนท์ –บรูกส์– บรัสเซลส์
วันที่ 8. บรัสเซลส์ – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ
1

EUROPE TULIP LOVER

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

[GQ3FRA-TG020]

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

20.30 น.
23.40 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ น สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น ไทย พบ
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูแ่ ฟรงก์เฟิ รต์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920
***คณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ เดือนเมษายน เป็ นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 23.45 น.และไปถึงแฟรงก์เฟิ ร์ต
เวลา 06.15 น.***

วันที่ 2

แฟรงก์เฟิ ร์ต – แบมเบิรก์ – นูเรมเบิรก์

05.55 น.

ถึงสนามบินแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงใน
วันที่ 29 มีนาคม 2563) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สาคัญของ
เยอรมนี รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ ที่สาคัญของประเทศ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองแบ
มเบิ รก์ (Bamberg) น าท่านชมเมื องแบมเบิ รก์ ส่วนที่เป็ นเขตเมื องเก่าของเมื องแบมแบร์ก ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก
UNESCO ให้เป็ นเมื อ งมรดกโลก เนื่ อ งจากเป็ นหนึ่ ง ในไม่ กี่ เมื อ งในเยอรมนี ที่ ร อดพ้น จากการที่ ถู ก บอมบ์ใ นช่ ว ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตึกรามบ้านช่องในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือนเก่า” นาท่าน
ชมมหาวิหารแบมเบิรก์ หรือชื่อเป็ นทางการว่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (The Imperial Cathedral of St.
Peter’s and St. George’s) มี ค วามสาคัญ เป็ นที่ ตั้ง ของสัง ฆมณฑลของอัค รบาทหลวงแห่ ง แบมแบร์ก สร้า งด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครัง้ แรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง จากนัน้ ชมศาลากลางหลังเก่าของ
เมืองที่สร้างคล่อมทับแม่นา้ เรกนิตซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ เดิน ทางสู่เมื องนู เรมเบิ รก์ (Nuremberg) เมืองที่มี อาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่ สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี และเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฮิตเลอร์ได้ใช้สถานที่แห่งนีเ้ ป็ นกองบัญชาการทาง
การทหารเพื่อต่อสูใ่ นสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และตัวเมืองโดนกลุม่ สัมพันธ์มิตรถล่มเสียหายเกือบทั่วทัง้ เมือง แต่ชาวเมืองก็ได้
ร่วมมือกันบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สดุ นาท่านถ่ายรู ปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz)
วิหารสวยประจาเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั MERCURE หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3

นูเรมเบิรก์ – วูซบ์ วร์ก – ไฮเดลเบิรก์ – แฟรงก์เฟิ ร์ต – จัตุรัสโรเมอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองวูซบ์ วร์ก (Würzburg) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ในบริเวณฟรังโคเนีย ที่ตงั้ อยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรีย
ในประเทศเยอรมนี หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็ นเมืองที่สดุ แสนโรแมนติก ตัง้ อยู่
บริเวณฝั่งแม่นา้ เน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สาคัญของเยอรมัน เป็ นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยไฮ
เดลเบิรก์ ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกั ท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

3

ต้องมาเยือนเมืองแห่งนี ้ แล้วนาท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้ อยูบ่ นเชิงเขาเหนือแม่นา้ เน็กคาร์ ซึง่ สามารถมองเห็น
วิ ว ทิ ว ทัศ น์ข องเมื อ งได้โดยรอบ โดยตัว ปราสาทสร้า งด้ว ยหิ น ทรายสี แ ดงซึ่ งมี อ ายุก ว่า 900 ปี ชมประตู คื น เดี ย ว
(Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึน้ โดยคาสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็ นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่ง
สร้างเสร็จภายในคืนเดียว และนาท่านชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เมื อ งแฟรงก์เฟิ ร์ต น าเที่ ย วชมจั ตุ รัส โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ น จัตุรสั ที่ เก่ าแก่ที่ สุด ในเมื อ ง ด้า นข้างก็ คื อ THE
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั โรเมอร์ มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีหา้ งสรรพสินค้าที่ทนั สมัยและร้านค้ามากมายให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นนา

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั NH MOREFELDEN หรือเทียบเท่า

แฟรงก์เฟิ ร์ต – ล่องเรือแม่นา้ ไรน์ – โคโลญ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือ เซนต์กอร์ (St. Goar) นาท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่นา้ ไรน์ แม่นา้ สาย
สาคัญที่สดุ สายหนึง่ ของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่นา้ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมี
ชื่อเสียงที่สดุ ของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของ
อดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยูส่ องฟากฝั่ งแม่นา้ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตานานเรือ่ งเล่า
ขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึน้ บริเวณนัน้ และขึน้ ฝั่งที่ ท่าเรือ บ๊อบพาร์ด (Boppard)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสาคัญริมแม่นา้ ไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่ อนั ดับ 4 ของประเทศ
เยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหล่งผลิตนา้ หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นา
เที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอานาจนาท่านถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่ง
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เริม่ ก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี 1248 แต่มีเหตุทาให้ตอ้ งหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ตอ้ งใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปี จึงเสร็จ
สมบูรณ์ ทัง้ นีจ้ ึงแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารที่ใหญ่
และสูงที่สดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค เป็ นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144
เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มารี

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั MERCURE KOELN หรือเทียบเท่า

โคโลญ – Outlet – หมู่บ้านกีธูรน์ – อัมสเตอร์ดัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ Designer Outlet Roermond ให้เวลาท่ า นได้อิ ส ระเลื อ กซื อ้ สิ น ค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่ น
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
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองที่ได้รบั ฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆที่มีผคู้ น
อาศัยอยูป่ ระมาณ 2,600 คน เป็ นหมูบ่ า้ นที่ปราศจากถนนหมูบ่ า้ นที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทาให้ปราศจากมลพิษ
ผูค้ นในหมูบ่ า้ นจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนัน้ นาท่าน
ล่องเรือชมหมู่บา้ นกีธูรน์ เพลิดเพลินกับบรรยกาศของหมูบ่ า้ น unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บา้ นที่ปราศจากถนนสักสาย
ซึง่ จะมีลาคลองล้อมรอบหมูบ่ า้ น การคมนาคมยังคงใช้การสัญจรทางนา้ ดั่งเช่นในอดีต อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมูบ่ า้ นแห่งนี ้
พร้อมเก็บภาพความประทับใจ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยก
รรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์

EUROPE TULIP LOVER

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

[GQ3FRA-TG020]

ค่า
ที่พกั

วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

5

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั VAN DER VALK SCHILPHOL หรือเทียบเท่า

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก– เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ –
รอตเตอร์ดัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้ วเข้าตามลาคลอง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้
สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมี
เอกลักษณ์ นาท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรูพ้ ืน้ ฐาน
ในการดูและการเจียระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ ยังได้มีโอกาสเลือกซือ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่าน
สามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่หอ้ ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,
LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิ ก าแฟชั่น อย่าง GUCCI,DIESEL,
DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนั้นนาท่าน
เดินเที่ยวชมและเลือกซือ้ สินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อ
ราลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวง
ในช่วงที่จกั รพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอานาจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้น น าเดิ น ทางสู่ห มู่ บ้ านกั งหั น ลมซานสคั น ส์ (Zaanse Schans) ให้ท่ านได้ถ่ ายรู ป เป็ น ที่ ระลึก กับ กัง หัน ลม
สัญลักษณ์ที่สาคัญอย่างหนึง่ ของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจาวันใน
งานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึก ***คณะเดินทางวันที่ 20 มี.ค. 63 เป็ นต้นไป จะปรับโปรแกรม
จากหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์เป็ น นาท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ ที่
กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุห์ ลากสีท่ี ท่านจะชื่นชอบ
และประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธุท์ ี่บานสะพรั่งอยู่
ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็ นต้น***
***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563***
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ร อตเตอร์ดั ม (Rotterdam) เมื อ งท่ า หลัก และเมื อ งที่ ใ หญ่ เป็ นอัน ดับ สองของประเทศ
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 7

เนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่รมิ ฝั่งแม่นา้ มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนีไ้ ด้รบั การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็ น "เมืองแห่ง
สถาปั ตยกรรม ปั จจุบนั เมืองรอตเตอร์ดมั เป็ นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทาให้ที่นี่มีระบบการ
ขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตอ้ ง
สะอาดและตรงเวลา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั NH BEDBANK-ROTTERDAM หรือเทียบเท่า

รอตเตอร์ดัม – เกนท์ – บรูกส์ – บรัสเซลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบ
โบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ ได้ชื่อว่าเป็ นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว นาท่านชมเมืองเกนต์ซึ่งแปลว่าการรวมกันของ
แม่นา้ สองสาย เพราะที่ตงั้ ของเมืองอยูบ่ ริเวณที่แม่นา้ สเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแม่นา้ ไลส์ Lys River แม่นา้ สอง
สายนีเ้ ป็ นเส้นเลือดล่อเลีย้ งเมืองอันรุ ง่ เรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปั จจุบนั นาท่านถ่ายรู ปกับ
ปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถกู สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความ
รุ ่ง เรื อ งในยุ ค สมั ย ของ Philip of Alsace เมื อ งท่ า ในตอนเหนื อ ของเบลเยี่ ย มอัน แสนเงี ย บสงบและสวยงามด้ว ย
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ ชมหอระฆังประจาเมืองที่สงู ตระหง่านถึง 91 เมตร เป็ นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ดา้ นล่างนัน้ เป็ น
Cloth Hall ที่มีมาตัง้ แต่ทศวรรษที่ 15 และได้รบั เกียรติเป็ น UNESCO World Heritage Siteนาท่านเดินทางสู่ เมืองบรูกส์
(Brugge) เมืองต้องมนต์เสน่หเ์ มืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรู ซที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ ประกอบไปด้วยคูค ลองเป็ น จานวนมาก จนได้รบั การขนานนามว่า "เวนิช แห่ง ยุโรปเหนื อ" เป็ นเมื อ งที่ มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์เป็ นอย่างมาก นาท่าเยี่ยมชมจัตรุ สั กลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของ
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

7

ป้อมปราการประจาเมืองอายุ 700 ปี อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยด้วยสไตล์โกธิค บริเวณโดยรอบจะ
เต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครัง้ ที่เมืองสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย นาท่าน
ถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิตศักดิส์ ทิ ธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึง่ จะมีการแห่พระธาตุขนึ ้ ทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึน้ สู่
สรวงสวรรค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าท่านเดิ น ทางสู่ก รุ งบรั ส เซลส์ (Brussels) เมื องหลวงของประเทศเบลเยี่ ย ม(Belgium) สถานที่ ตั้งสานัก งานใหญ่
องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้ นาท่านถ่ายรู ปกับ อนุ สรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) เป็ น
สถาปั ตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็ นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่ หลายล้านเท่าและสร้างขึน้ เป็ นหอ
แสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึ่งตอนนีไ้ ด้กลายเป็ นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมา
เยือนอย่างมาก จากนัน้ นาท่านเดินทางสูจ่ ตั รุ สั กลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) เป็ นลานกว้างล้อมรอบทัง้
สีด่ า้ นด้วยตึกโบราณ ตึกส่วนใหญ่ลว้ นมีลวดลายปูนวิจิตรแต้มทอง เป็ นอาคารสไตล์บารอก ไม่วา่ จะเป็ นศาลาว่าการเมือง
พิพิธภัณฑ์ประจาเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็ นต้น นาท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken Pis) ซึง่
เป็ นประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึง่ จะเป็ นจุดเด่นในย่านจัตรุ สั กรองด์ปลาซที่ซึ่งมีผคู้ นเข้ามาท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก
ทาให้สร้างความสนใจให้กบั นักท่องเที่ยวจานวนไม่นอ้ ยเป็ นประติมากรรมที่มีมาตัง้ แต่ปี 1987 เป็ นผลงานการออกแบบ
ของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากนัน้ ให้ทา่ นเดินเล่นอิสระชมเมืองหรือเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย รวมทัง้ เลือกซือ้
ชิ ม ช็ อ กโกแลต ซึ่งประเทศเบลเยี ยมยัง เป็ น ที่ ยอมรับไปทั่วโลกว่ามีรสชาติเข้ม ของช็ อ กโกแลต เป็ นสวรรค์ของคนรัก
ช็อกโกแลต

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (หอยแมลงภูอ่ บไวน์ขาว)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเท่า
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วันที่ 8
เช้า

13.10 น.

บรัสเซลล์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG935
***คณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายน จะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และถึงกรุ งเทพเวลา 05.35 น.***

วันที่ 9

กรุ งเทพฯ

06.10 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
************************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยีย่ ม
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตัว๋
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

07 – 15 ก.พ. 63

49,900

49,900

49,900

49,900

27,205

6,900

17 – 25 มี.ค. 63

50,900

50,900

50,900

50,900

28,205

6,900

05 – 13 เม.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 - 20 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

55,900

33,205

9,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

9

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้า ที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกั นการเดิน ทางสาหรับ ครอบคลุ ม เรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

EUROPE TULIP LOVER

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

[GQ3FRA-TG020]

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกิ นกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศประเทศเยอรมนี (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (16 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 EURO)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.
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การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม
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ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ท้ ่ านจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
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3.
4.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
*** ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)***
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทำง ต ้องมีหน ้ำเหลือสำหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซำ่ อย่ำงน ้อย 2 หน ้ำ อำยุกำรใชงำนเหลื
อไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และ
ื เดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนังสอ
ื เดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
หนังสอ
่ วีซำ่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยส ี หน ้ำตรงขนำด 1.5x2 นิว้ ใบหน้า 90 %
้ ทีร่ ป
ของพืน
ู ถ่าย จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา

ั วนใบหน้า 90%
สดส่

คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็นหูทงั้ 2 ข้าง, ห้าม
ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก, ถ่ำยจำกร ้ำนถ่ำยรูปเท่ำนัน
้
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แนะนาให้ลก
ู ค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จานวน 4 รูปนะคะ เพือ
่ ความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทางาน
- เป็นพน ักงาน

ื รับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนั งสอ
่ ทำงำน

ื่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถำนทูตทีย
ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
- เจ้า ของกิจ การ หนั ง ส ือ รั บ รองกำรจดทะเบีย น(DBD)ที่ม ีช ื่อ ของผู ้เดิน ทำงเป็ นกรรมกำรหรือ
หุ ้นสว่ น อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)
ี้ จงกำรทำงำน พร ้อมเอกสำรประกอบ เชน
่ รูปถ่ำยร ้ำน สญ
ั ญำ
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมำยชแ
เชำ่ ที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันทีก
ึ ษำ
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
่ ำลังศก
อยูเ่ ป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั น
้ (สถำนทูตไม่รับเอกสำรทีเ่ ป็ นบัตรนั กเรียน ไม่วำ่ เป็ นชว่ งปิ ดเทอมและ
ต ้องมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซำ่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบสำเนำบัตรข ้ำรำชกำรบำนำญมำด ้วย
4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทำง ถ่ำยสำเนำ
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดินบัญช ี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ี ำยใน 15 วัน ก่อนวันนัดสม
ั ภำษณ์
ยอดเงินในบัญชภ
้ า
ื รับรองค่ำใชจ่้ ำย (BANK
4.2 หากต้องร ับรองค่าใชจ
่ ยให้บค
ุ คลอืน
่ ในคณะ ต ้องทำเป็ นหนั งสอ
ื่ เจ ้ำของบัญช ี และบุคคลทีเ่ จ ้ำของบัญชอ
ี อก
GUARANTEE) ทีอ
่ อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั น
้ ระบุชอ
ั เจนฉบับภำษำอังกฤษ ต ้องสะกดชอ
ื่ -สกุลให ้ตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต
ค่ำใชจ่้ ำยให ้โดยชด
5. หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยสำเนำมำทัง้ 2 เล่ม
ี ค
6. หำกในสำเนำบัญชบ
ุ๊ แบ๊งค์ของลูกค ้ำมีกำรแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่ำสุด (เดือนต่อเนือ
่ งด ้วย
นะคะ) แนะนำให ้ขอเป็ น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด
ั ภำษณ์
สม

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
7. เอกสารสว่ นต ัว ถ่ำยเอกสำรเป็ นสำเนำ
-ทะเบียนบ ้ำน
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-บัตรประชำชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร (ถ ้ำมี)
ื่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยมำรดำ
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตรประชำชน
จะต ้องคัดหนั งสอ
หรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย
ื ยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดำ
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
จะต ้องคัดหนังสอ
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย
ื ระบุยน
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอม
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต ้นสงั กัด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสม
แนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด
ว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู ้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซา
่
**กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอ
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว้ ยก ันก ับบุตรทีส
่ ถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศเยอรมนี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ื่ – นำมสกุล ผู ้เดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………….
ชอ
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
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2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………
ื่ ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถำนทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………….
ั ชำติปัจจุบัน ...............................สญ
ั ชำติโดยกำเนิด หำกต่ำงจำกปั จจุบัน……………………………
7. สญ
8. เพศ

ชำย

9. สถำนภำพ

หญิง
โสด

แต่งงำน (จดทะเบียน)

แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)

หย่ำ

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้ำย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ ตัว นำมสกุล ทีอ
ั ชำติของผู ้มีอำนำจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยำว์ กรุณำกรอก ชอ
่ ยู(่ หำกต่ำงจำกผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยำว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ทีอ
่ ยูต
่ ำมทะเบียนบ ้ำนของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
ี ปั จจุบัน........................................................................................................
12. อำชพ
ื่ บริษัททีท
ึ ษำ กรุณำกรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ำงำน ทีอ
่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษำ
สถำบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
14. วีซำ่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลำ 3 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำ
ไม่เคย
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................
เคยได ้ ใชได
15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้ มือเพือ
่ กำรขอวีซำ่ เชงเก ้นก่อนหน ้ำนี้
ไม่เคย

เคย (กรุณำระบุวน
ั ที่ หำกทรำบ).............................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
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16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซำ่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................

ี ระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนั กอยูข
17. ควำมรับผิดชอบค่ำใชจ่้ ำยในกำรดำรงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซำ่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ..............................................
กรุณำระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชพ

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชพ

เงินสด
เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหำให ้

ชำระค่ำทีพ
่ ักล่วงหน ้ำแล ้ว

ค่ำใชจ่้ ำยทัง้ หมดระหว่ำงพำนั กมีผู ้ออกให ้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆ
ิ้ ท งั้ นีบ
้ ริษ ท
ท งั้ ส น
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั้
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