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เยอรมนี – เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเยี�ยม 8 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
58,888.- 

 

มดัจาํท่านละ 20,000.- 

กาํหนดวนัเดินทาง 25 เม.ย. – 02 พ.ค. 
62 

09 – 16 พ.ค. 62 

20 – 27 มิ.ย. 62 25 ก.ค. – 01 ส.ค. 62 08 – 15 ส.ค. 62 

12 – 19 ก.ย. 62 10 – 17 ต.ค. 62 17 – 24 ต.ค. 62 

21 – 28 พ.ย. 62 05 – 12 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 
63 

นั �งรถเลียบแม่นํ�าไรน์สุดโรแมนติก – ล่องเรือไปตามลาํคลองชม หมู่บา้นกีรธ์นู ชมและถ่ายรปูกบักงัหนัลม  

สญัลกัษณ์ฮอลแลนด ์หมู่บ้านกงัหนัลมซานสคนัส ์เที�ยวเมืองประมงทางทะเล เมืองโวเลนดมั  

เที�ยวเมืองสวยน่ารกัๆ เกนท์และบรจู แวะช้อปปิ� งสินค้าแบรนดเ์นมที� Magazzino Designer Outlet ที�

เมืองอาเคิ�น 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวมาตรฐาน 5 คืน – ทานอาหารพื�นเมือง และ อาเซียน (ไทยและจีน) 
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วนัที�หนึ�ง (1) กรงุเทพฯ – คเูวต 

วนัที�สอง (2) คเูวต - แฟรงคเ์ฟิรต์ – นั �งรถเลียบแม่นํ�าไรน์ – โคโลญจน์ 

วนัที�สาม (3) โคโลญจน์ – กีรธ์นู – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีรธ์นู – อมัสเตอรด์มั  

วนัที�สี�  (4) ซานสค์นัส ์– ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ  – บรจู 

วนัที�ห้า  (5) บรจู – บรสัเซลส ์– เกนท ์– บรจู 

วนัที�หก  (6) บรจู – ดิแนนท ์– อาเค่น – Magazzino Designer Outlet 

วนัที�เจด็ (7) อาเค่น – สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ – คเูวต 

วนัที�แปด (8) คเูวต – กรงุเทพฯ   

 

วนัที�หนึ�ง (1) กรงุเทพฯ – คเูวต 
 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิคเูวต ประตู 8 แถว 
R 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่คเูวต โดยเที�ยวบนิ KU 414  
 

วนัที�สอง (2) คเูวต - แฟรงคเ์ฟิรต์ – นั �งรถเลียบแม่นํ�าไรน์ – โคโลญจน์ 
 

02.40 น. เดนิทางสู ่คเูวต เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบนิ 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเที�ยวบนิที� KU 171 

12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินแฟรงเฟิรต์ นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

นําท่านนั �งรถโคช้เลยีบไปตามแม่นํ�าไรน์สู ่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมอืงสาํคญัรมิแมนํ่�าไรน์ 

และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4ของประเทศเยอรมนศีูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม 

ทั �งยงัเป็นแหล่งผลตินํ�าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชื�อ นําเที�ยวชมตวัเมอืงโคโลญเมอืงเก่าสมยั

โรมนัเรอืงอํานาจ 

แ ว ะ ถ่ า ย รู ป  ม ห า วิ ห า ร โ ค โ ล ญ จ น์  ( Cologne 

Cathedral) โดยเริ�มก่อสรา้งมาตั �งแต่ปี 1248 แต่มปีญัหาให้

ตอ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จงึต้องใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึ
สรา้งเสรจ็สมบูรณ์ และ สรา้งเสรจ็ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญ

เป็นศาสนสถานของครสิต์ศาสนาโรมนัคาทอลกิ นบัเป็นวหิารที�

ใหญ่และสูงที�สุดในโลกในสมยันั �น ลกัษณะสถาปตัยกรรมแบบ
โกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144

เมตร สรา้งเพื�ออุทศิใหน้ักบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ีเชญิอสิระ

ตามอธัยาศยัสําหรบัการเลอืกซื�อสนิค้าในย่านเมอืงเก่าบรเิวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ�งที�

ขึ�นชื�อของเมอืงโคโลญจน์ เช่น เครื�องเหลก็ตราตุ๊กตาคู่ ออดโิคโลญจน์ 4711 เป็นตน้ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 

เขา้สู่ที�พกั โรงแรม Azimut Hotel Cologne หรือเทีเยบเท่า 
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วนัที�สาม (3) โคโลญจน์ – กีรธ์นู – อมัสเตอรด์มั  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บ้ านกีธูร์น  (Giethoorn) หรือหมู่บ้านไร้ถนน  อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล 

(Overijssel) เป็นหมูบ่า้นที�สวยงาม  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 

บ่าย  แวะถ่ายรปูตามบ้านเรือนคูคลอง หรอืท่านจะเลอืกเช่าเรอืพายพายไปตามลําคลองของหมู่บ้าน

กีธูร์นตามอัธยาศัย โดยความโดดเด่นของหมู่บ้านที�นี� ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่มีลําคลอง

ลอ้มรอบเมอืง โดยการคมนาคมทั �งหมดใชท้างนํ�า ยานพาหนะหลกัที�ใชค้อื เรอื ไดร้บัฉายาว่า เวนิซ
แห่งเนเธอรแ์ลนด ์ 

  นําท่าน ล่องเรือชมความงามของบ้านเรือนริมฝั �งแม่นํ�า ตลอดสองขา้งทาง   

เดนิทางสู่ กรงุอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนดต์ั �งอยู่รมิแม่นํ�าอมัสเทล 

เป็นเมอืงศูนย์กลางทางประวตัิศาสตรท์ี�สําคญัแห่งหนึ�งของยุโรป ถึงแม้อมัสเตอรด์มัจะเป็นเมอืง
หลวงของประเทศ แต่ศูนยก์ลางของหน่วยงานรฐับาลตั �งอยูท่ี�กรงุเฮก  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจนี 

เขา้สู่ที�พกั โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สี� (4) ซานสค์นัส ์– ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – บรจูจ ์
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse 

Schans) ใ  ห้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกบักงัหนัลม สญัลกัษณ์

ที�สําคัญอย่างหนึ�งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิต

รองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี�ใชใ้ส่ในชวีติประจาํวนัในงานอาชพีต่างๆ
พรอ้มเชญิเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึและโรงงานชสี 

เดนิทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทวิลปิที�ใหญ่และ

สาํคญัยิ�งของเนเธอรแ์ลนด ์
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั �งอยู่ที�

ชานเมอืงลซิเซ่ (Lisse) ซึ�งเป็นแหล่งปลูกทิวลปิสําคญัของ

ฮอลแลนด ์ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี� เป็นสวนที�มชีื�อเสยีงโด่ง
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ดงัไปทั �วโลก  ด้วยทวิลปิที�มมีากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั �งอยู่ดูละลานตา สวนเคอเคน

ฮอฟแห่งนี�จะเปิดใหเ้ขา้ชมปีละครั �ง  ประมาณกลางเดอืนมนีาคม ไปจนถงึปลายเดอืนพฤษภาคมของ
ทุกปี ช่วงที�ทวิลปิจะสวยที�สุดจะอยู่ระหว่างวนัที� 8 เมษายน ไปจนถงึ 20 เมษายน ใน1ปีจะมผีู้เขา้

มาชมสวนประมาณ 4- 5 ลา้นคน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองบรจูจ ์(Brugge) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 

เขา้สู่ที�พกั โรงแรม Velotel Brugge หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�ห้า (5) บรจู – บรสัเซลส ์– เกนท ์– บรจู 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่กรงุบรสัเซลส ์(Brussels) ประเทศเบลเยี�ยม เมอืงหลวงของประเทศเบลเยี�ยม 

เป็นศูนยก์ลางอย่างไมเ่ป็นทางการของสหภาพยโุรป 

แวะถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกบั อนุสรณ์อะตอมเมี�ยม (Atomium) เป็นสถาปตัยกรรมลูกเหลก็ทรง

กลม ชึ�งเป็นสญัลกัษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที�ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสรา้งขึ�นเป็นหอแสดง
นิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ�งตอนนี�ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ�งของ

เบลเยยีมไปอยา่งสมบรูณ์ 

นําท่านชม แกรนดเ์พลซ (Grand Place) จตุัรสักลางเมอืงที�มชีื�อเสยีงของบรสัเซลสแ์ละไดร้บัการกล่าว

ขานว่าสวยที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรป ที�ถูกลอ้มรอบดว้ยอาคารที�สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมทั �งบารอ็ก โกธคิ นี

หมายเหตุ ช่วงที�สวนเคอเคนฮอฟปิด จะนําท่านเที�ยว 
เดนิทางสู่ โวเลนดมั (Volendam) เมอืงท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงและได้รบัความนิยมมากที�สุดแห่ง

หนึ�งของประเทศ เนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงประมงทางทะเลที�มคีวามโดดเด่นในเรื�องของท่าเรอืและ

หมูบ่า้นชาวประมงอนัแสนคกึคกั ชมวถิชีวิติที�ยงัคงการแต่งกายในแบบดั �งเดมิของชาวดตัชร์วมไป
ถงึลกัษณะการแต่งกายในแบบดั �งเดมิของชาวดตัช ์ซึ�งแน่นอนว่าปจัจุบนัยงัคงได้รบัการอนุรกัษ์

เอาไวเ้ป็นอยา่งดี
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โอโกธคิ ที�ทําใหจ้ตุัรสัแห่งนี�เตม็ไปดว้ยเสน่ห ์ท่านจะไดบ้นัทกึภาพศาลาว่าการเมอืงและอาคารที�สวยงาม

รอบ ๆ จตุัรสั  

แวะถ่ายรูปกบั แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis)  ประติมากรรม

รูปเด็กชายตัวน้อยกําลงัยนืแอ่นตวัปสัสาวะอย่างน่ารกั ผู้สรา้ง

ประวตัิศาสตร์และตํานานพื�นเมอืงของชาวเบลเยี�ยม มเีวลาให้
ท่านเดนิเล่นเลอืกซื�อของฝาก ของที�ระลกึ เช่น กระเป๋า Kipling 

ผา้ลกูไม ้ชอ็คโกแลตเบลเยี�ยม เป็นตน้  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารไทย 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองเกรน  (Ghent) เป็นเมืองที�สวย

อนัดบั 3 ของเบลเยี�ยม เมอืงเลก็ที�น่ารกัแห่งเบลเยี�ยม 

นําท่านชมเขตเมอืงย่านเก่า แห่งเกรต์ย่านจตุัรสัใจ
ก ล า ง เมื อ ง เ ป็ น ที� ตั � ง ข อ ง โบ ส ถ์  St. Bravo’s 

Cathedral เป็นโบสถ์แบบโกธคิที�สวยงามที�สุด และ

ได้รบัการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) ให้

ท่านอสิระถ่ายรปูหรอือาจจะเลอืกเดนิเล่นชมรา้นขาย

ของที�ระลกึมากมาย หรอืนั �งจบิกาแฟที�น่ารกัมากมาย  

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองบรจูส์ (Brugge) เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่ที�สุดของจงัหวดัแฟรนเดอร์

ตะวนัตก ซึ�งตั �งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี�ยม ยงัเป็นเมอืงที�ได้รบัการขึ�นทะเบยีนให้เป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย 

นําท่านเดนิชม จตัุรสัใจกลางเมือง (Burg Square) ชมหอระฆงัเก่าแก่ ที�มปีระวตัิอนัยาวนาน 

และมปีระตมิากรรมที�งดงาม อสิระใหท้่านเกบ็ภาพเมอืงที�มสีสีนัและความสวยงามตามอธัยาศยั  

นํ าท่ านชม  The Basilica of the Holy Blood 

ซึ�งเป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิ โบสถแ์ห่งนี�ตั �งอยูใ่จกลาง

เมืองบรูจส์ นําท่านเข้าชมความสวยงามและความ
เก่าแก่ของโบสถ ์ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจนี 

เขา้สู่ที�พกั โรงแรม Velotel Brugge หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�หก (6) บรจู – ดิแนนท ์– อาเค่น –  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองดิแนนท์ (Dinant) ตั �งอยู่บนรมิฝงัแม่นํ�าทางตอนใต้ของเบลเยยีม ถอืเป็น

เมือ งแห่ ง ป้ อมปราการโบราณ  โบสถ์ โกธิค  และ
พิพิธภัณฑ์ผู้ประดิษฐ์แซ็กโซโฟน ถือได้ว่าเป็นเมอืงที�

สวยงามราวกับภาพเขยีน แน่นขนัดอยู่ระหว่างแม่นํ� า 
Meuse กบัหน้าผาสงูชนัที�ทาํหน้าที�เป็นกําแพงเมอืง  

นําท่านชม  วิหารนอทเทอร์ดัม ดิแนนท์  (Notre 

Dame de Dinant)  สร้างขึ�นเพื�อแทนที�วหิารแบบโร
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มาเนสก์ก่อนหน้าซึ�งพงัทลายลงในปี 1228 ตวัอาคารไดร้บัการบูรณะขึ�นใหม่และผ่านการซ่อมแซม

มาแล้วหลายต่อหลายครั �ง รวมถึงช่วงหลงัจากสงครามโลกทั �งสองครั �งในช่วงศตวรรษที� 20 ซึ�งมี

โครงสรา้งแบบโกธกิ และตั �งตระหงา่นเหนือแมนํ่�ามสู  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาเคิ�น (Aachen) เมอืงตะวนัตกสุดของประเทศเยอรมนีติดพรมแดน

ประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละเบลเยี�ยม 

 นําท่านเดนิทางสู่ Magazzino Designer Outlet อสิระใหท้่านไดช้้อปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิ

D&G, Versace, Gucci, Prada เป็นตน้ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 

เขา้สู่ที�พกั โรงแรม Leonardo Hotel Aachen หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�เจด็ (7) อาเค่น – สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ – คเูวต 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์  

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบนิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) 

14.30 น. ออกเดนิทางสู ่คเูวต โดยเที�ยวบนิที� KU 172 

21.00 น. เดนิทางถงึ คเูวต เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบนิ 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� KU 411 
 

วนัที�แปด (8) คเูวต - กรงุเทพฯ  
 

10.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 

อตัราค่าบริการทวัรเ์ยอรมนี-เนเธอรแ์ลนด-์เบลเยี�ยม 8 วนั (KU) 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 25 เม.ย. – 02 พ.ค. 62 09 – 16 พ.ค. 62 20 – 27 มิ.ย. 62 

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 62 08 – 15 ส.ค. 62 12 – 19 ก.ย. 62 10 – 17 ต.ค. 62 

17 – 24 ต.ค. 62 21 – 28 พ.ย. 62 05 – 12 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 
 

 

อตัรานี�รวม 1. ค่าตั �วเครื�องบนิ ไป - กลบั ชั �นประหยดั (Economy Class) สายการบนิคเูวต และค่าภาษสีนามบนิทุก

แหง่ที�ระบุในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) และเจา้หน้าที�อํานวยความสะดวกที�ศนูย์

รายละเอียดอตัราค่าบริการสาํหรบัคณะเดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึ�นไป ราคา (บาท)  

ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ ราคาท่านละ   58,888. - 

เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   58,888. - 

เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ   56,888.- 

พกัห้องเดี�ยวเพิ�มจากค่าทวัรท่์านละ   10,000. - 
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ยื�นวซี่า 

3. คา่พาหนะที�ระบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่เขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ และคา่อาหารตามที�ระบุในรายการ  
5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น 
6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  
7. คา่ที�พกัโรงแรมที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 

8. หวัหน้าทวัรค์อยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
9. เจา้หน้าที�บรกิารและอาํนวยความสะดวก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 

11. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
12. นํ�าดื�มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อทา่น ตลอดการเดนิทาง 

13. คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาล ตลอดการ

เดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

14. คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ สาํหรบั

ถอืขึ�นเครื�อง (Baggage) นํ�าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

15. คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

อตัรานี�ไม่

รวม 

1. คา่ธรรมเนียมทาํหนงัสอืเดนิทาง 
2. คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์800 บาท / ทา่น ตลอดการเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้่ายอื�นๆ  

4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพื�อความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจากพวก

มิจฉาชีพ กรณุาดแูลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตวัเอง  

เงื�อนไข 

การสาํรองที� 

งวดที� 1 : สาํรองที�นั �ง มดัจาํท่านละ 20,000 บาท    

พรอ้มสง่สาํเนาใบโอนเงนิและสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางมายงับรษิทัฯ  

ทางอีเมล ์           งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชาํระเงิน 1.โอนผา่นบญัชธีนาคาร  

2.บตัรเครดติ Visa และ Master (คา่ธรรมเนียม 3%)  

โปรดตดิต่อพนกังานหากตอ้งการใชบ้ตัรเครดติ 

การยกเลิก กรณีที�บริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 

นบัตั �งแต่วนัที�บรษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิใหผู้ช้าํระเงนิมดัจาํ
ภายใน 15 วนัทาํการ  

- เอกสารการรบัเงนิคนื สาํเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจาํพรอ้ม เซน็รบัรองสาํเนา  

- สาํเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจาํ (ชื�อบญัชจีะตอ้งเป็นชื�อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจาํเทา่นั �น) 

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได้ 

ทางบรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ดัจองภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัที�กรุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึ

ประเทศไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื สาํเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจาํพรอ้ม เซน็รบัรองสาํเนา  

- สาํเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจาํ (ชื�อบญัชจีะตอ้งเป็นชื�อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจาํเทา่นั �น) 
 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมห่กัคา่ใชจ้่าย  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 10,000 บาท  
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ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 75% ของคา่ทวัร ์

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุด

งาน ภัยธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทั �งนี�จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรกัษา
ผลประโยชน์ของท่านไวใ้หม้ากที�สุด  
2. เนื�องจากการท่องเที�ยวนี�เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที�จะเรยีกร้องเงนิคนื ใน

กรณีที�ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ �ในการใชบ้รกิารนั �นที�ทางทวัรจ์ดัให ้ 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นและจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ี�ท่านชาํระแลว้  

4. หากวนัเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชํารุด (อาทิ ขาด เปียกนํ�า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บรษิัทจะไม่

รบัผดิชอบทุกกรณี 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี 
(ระยะเวลาในการพิจารณา 5-7 วนัทาํการ) 

ณ ปจัจุบนั สถานฑตู ไมอ่นุญาต ใหด้งึเล่ม Passport หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั �นถา้ลกูคา้มแีผนเดนิทาง

ที� 
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หน้าที� เพื�อขอยื�นวซีา่ล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั �วเครื�องบนิ+

โรงแรม  
ในชว่งที�ลกูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ และกรุณาอย่ายดึตดิกบัการยื�นวซี่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้ เกนิ 6 เดอืนขึ�นไป และ มหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 

แผน่ 
(หากมเีล่มเก่ากรณุาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปจัจุบนัมาดว้ย) 

2. รปูถ่าย ส ีหน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รปู พื�นฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพื�น

สขีาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื�นเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถ่าย

ตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหน้าวซี่าที�เคยไดร้บั)  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถ่ายหน้าแรกที�มรีายละเอยีดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลี�ยนคาํนําหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเดก็ตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื�นเอกสาร

เพิ�มเตมิดงันี�  
- เดก็ เดนิทางกบับุคคลอื�น บดิาและมารดาต้องทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึ�งออกให้โดยที�ว่าการเขตหรอือําเภอ

เท่านั �น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 
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- เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทาํหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรอือาํเภอเท่านั �นและใหร้ะบุ
ว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื�อบดิา)  

- เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทาํหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ�งออกใหโ้ดยที�ว่าการเขตหรอือาํเภอเท่านั �นและใหร้ะบุ
ว่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรบัรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทัฯ ที�มรีายชื�อผูป้ระกอบกจิการ (คดัสาํเนาอายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณิชยท์ี�มชีื�อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษิัท : ใช้จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงนิเดอืน วนั

เดนิทางที�จะไป 

- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษยีณอายุราชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา นั �นว่ากาํลงัศกึษาอยู่ ระบุชั �นปีที�ศกึษา  
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรณุาเตรียมให้ถกูต้อง ใช้ทั �ง Bank guarantee และ สาํเนาสมุดบญัชี ทั �งสองอย่างนี�ต้อง

เป็นเลขที�บญัชีเล่มเดียวกนั) 

- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบชุื�อ
เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 1เดอืนนบัจากวนัที�จะยื�นวซี่า 

- สาํเนาสมุดบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นบัขึ�นไปจากเดอืนที�จะยื�นวซี่า มยีอดเงนิไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 

ท่าน ใหส้มเหตุสมผลต่อการยื�นวซี่า และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (กรุณาปรบัสมุดบญัชแีละถ่ายสาํเนา 

15 วนัก่อนยื�นวซี่า) 

หมายเหต ุ: หากสมุดบญัชแีสดงยอดรวมที�มกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ต่อเนื�อง) เช่น จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากทางธนาคารแทนการถ่าย

สาํเนาสมุดบญัช ี

- บญัชฝีากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื�นวซี่าได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัย ์ (Saving) มาดว้ยหาก
ตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจาํ ตอ้งเตรยีมดงันี� 

 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจาํ (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบชุื�อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 20 วนันบัจากวนัที�จะยื�นวซี่า 

 สาํเนาสมุดบญัชฝีากประจาํ มยีอดเงนิไม่ตํ�ากว่า 100,000 บาท ต่อการรบัรอง 1 ท่านใหส้มเหตุสมผลใน
การยื�นวซี่า 

หมายเหต ุหากต้องการรบัรองการเงินให้คนภายในครอบครวั ต้องเตรียมเอกสารดงันี�  

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ต้องระบุชื�อเจ้าของบญัช ีรบัรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื�อผู้ถูก

รบัรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพื�อแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์่าเป็นคนใน
ครอบครวัเดยีวกนั 

กรณีนายจ้างรบัรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั �น 

- หนงัสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  
  

 (สถานฑตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 




