
 

 
 
 
 

 
 
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 

ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
วันทีส่อง ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน ์        
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 385 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. เดนิทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 

08.30 น. เดนิทางสู ่เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK55 (บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบนิ) 



 

13.25 น. เดนิทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่น
เดนิทางสูเ่มืองโคโลญจน ์(Cologne) เป็นหนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซึ่งถกูสรา้งโดย
ชาวโรมนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี น าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวิหารโคโลญจน ์หรือ 
เคลิน์โดม เป็นโบสถศ์าสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่เมืองโคโลญจนป์ระเทศเยอรมนี ใช้
เวลาสรา้งถึง 600 ปีโดยเริ่มก่อสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1248 และสิน้สดุลงท่ีปี ค.ศ. 1880 เพ่ืออทุิศใหแ้ก่นกับญุปีเตอร์
และพระแมม่ารี และมีโกศทองของกษัตรยิท์ัง้สามถกูเก็บไวใ้นตวัวิหารดว้ย นอกจากนีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อีกดว้ย 

ค ่า          บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือ
เทียบเทา่ 

วันสาม   หมู่บ้านกีธูรน์ –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ - BATAVIA STAD FASHION OUTLET    
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนัน้น าทา่นสู่หมู่บ้านกีธูรน์ (GIETHOORN) หมูบ่า้น

ชวนฝันสดุโรแมนตคิแอบซ่อนอยู ่หมูบ่า้นท่ีไมมี่รถ ไมมี่ถนน ไมมี่มลพิษ หรือความวุน่วายใดๆ มีแตล่  าคลองน า้
ใส เรือพายล านอ้ย แทรกตวัไปทั่วหมูบ่า้นมีสะพานไมท้รงสวยเพ่ือใชเ้ป็นทางเดนิติดตอ่กนัภายในหมูบ่า้นกวา่ 
180 สะพาน ชาวบา้นท่ีนีใ้ชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางสญัจรเทา่นัน้   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ (GIETHOORN VILLAGE) 
หมูบ่า้นท่ีมีผูค้นอาศยัอยูร่าวๆ 2,600 คน สว่นมากเป็นชาวไรท่ี่มีฐานะดี บา้นแตล่ะหลงัมีการออกแบบ และ
ตกแตง่ใหเ้ป็นกระทอ่มสไตลต์ะวนัตกท่ีแสนนา่รกัอบอุน่ จนท าใหไ้ดร้บัการขนานนามวา่เป็นเวนิชแหง่
เนเธอรแ์ลนด ์(the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตรต์ลกช่ือดงัของ  Bert Haanstra อย่าง 
Fanfare ไดใ้ชส้ถานท่ีนีเ้ป็นโลเคชั่นหลกัในการถ่ายท า และนัน้ก็เสมือนกบัเป็นการเปิดตวัท่ีท าใหห้มูบ่า้นไร้
ถนนแหง่นี ้กลายเป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง จนมีนกัทอ่งเท่ียวจากทั่วทกุมมุโลกพลดักนัมาเย่ียมชมความสวยงามสดุ
โรแมนติกของหมู่บา้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) แหง่นีอ้ยา่งไมข่าดสาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่
BATAVIA STAD FASHION OUTLET ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย อาทิ เชน่  ADIDAS, 
CALVIN KLEIN, ARMANI, FOSSIL, HUGO BOSS, LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และอ่ืนๆอีกมากมาย 
(อิสระอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง) ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ี่พกั 

ค ่า น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Best Western Plus Plaza Almere หรือเทียบเทา่ 
วันทีส่ี่ อัมสเตอรด์ัม – จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร  
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) 

เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่  า้อมัสเทล (Amstel) ซึ่งไดช่ื้อวา่มีล าคลองลดเลีย้วไปรอบ
เมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองนีเ้ริ่มก่อตัง้ประมาณครสิตศตวรรษท่ี 12 ปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
เนเธอรแ์ลนด ์จากนัน้น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะใหท้า่นไดเ้ห็น
บา้นเรือนแบบชาวดชัตถ์กูสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณพ์ิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่
ชัน้บนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์ิเจอรเ์ขา้บา้น เรือนแพท่ีอยูร่มิคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั หลงัจากนัน้
น าทา่นชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของโลก อิสระใหท้า่นเลือกซือ้หรือชมเพชรคณุภาพและ
ราคาไมแ่พง 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูย่่านใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ จัตุรัสแดม (Dam 
Square) เขตยา่นใจกลางเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมในการมาเดนิเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดมิตัง้อยูใ่จ
กลางจตัรุสั และถนนแหง่ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอรด์มั   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Best Western Plus Plaza Almere หรือ
เทียบเทา่ 

วันทีห้่า   ซานสส์คันส ์- กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันตภิาพ - เมืองแอนทเ์วิรป์ 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด ์

ซานสส์คันส ์(Zaanse Schans) หมูบ่า้นอนรุกัษก์งัหนัลมเก่าแก่ ท่ีตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ โดย
หมูบ่า้นแหง่นีถื้อว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวตัศิาสตรข์องกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอย่างดี ซึ่งจะไดพ้บกบัความ
สวยงามอย่างลงตวัของหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้สไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม 
ซึ่งประกอบไปดว้ยแมน่ า้ ทุง่หญา้ และการปศสุตัว ์ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่ง
สญัลกัษณส์ าคญัของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งกงัหนัของประเทศนีไ้ดมี้การใชป้ระโยชนเ์ป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะ
ในดา้นการผนัน า้ วิดน า้ ระบายน า้เพ่ือเอาดนิในทะเลมาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ จากนัน้ชมการสาธิต
วิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท่ี์ใชใ้สใ่นชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพตา่งๆพรอ้มเชิญเลือกซือ้สินคา้ของท่ี
ระลกึ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเฮก (The Hague) ประเทศเนเธอรแ์ลนดซ์ึ่งเป็นท่ีตัง้ของ ศาลโลก หรือ 
พระราชวังแห่งสันตภิาพ (Peace Palace) ใหท้า่นอิสระถ่ายรูปกบัอาคารทีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมี
เอกลกัษณ ์และเป็นท่ีซึ่งตดัสินขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ ทา่นจะเพลิดเพลินกบับรเิวณรอบๆ อาคารท่ีตกแตง่
ดว้ยดอกไมน้านาชนิดท่ีงดงามเหมาะกบัการถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลกึอยา่งยิ่ง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนทเ์วิรป์ เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเบล

เย่ียม เป็นเมืองทา่ส าคญัอนัดบัท่ี 2 ของยโุรปและอนัดบัท่ี 4 ของโลก ทกุๆปี มีเรือแวะจอดกวา่ 16,000 ล า 

ขนสง่สินคา้กวา่ 100 ลา้นเมตรกิตนัจากทั่วโลก เป็นเมืองธุรกิจคา้ขายและผลิตอตุสาหกรรมตา่งๆ ท่ีงดงามดว้ย

ศลิปวฒันธรรมเพราะเป็นเมืองท่ีใหก้ าเนิดศลิปินชัน้น าของโลกท่ี ช่วยกนัรงัสรรคง์านศลิปะใหก้บัเมืองตอ่เน่ือง

มาหลาย 100 ปี สั่งสมไวเ้ป็นมรดกอนัล า้คา่ตามพิพิธภณัฑ ์อาคารสถานท่ีและสวนต่างๆ ท าใหมี้

สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม รูปเขียน และสวนประจ าเมืองงดงาม น าท่านชม “ลานคนเมืองเกรินปลาตส”์ 

(GROENPLAATS) ช่ือดงั ท่ีเม่ือยอ้นกลบัไปราวศตวรรษท่ี 18 ท่ีบรเิวณนีถ้กูใชเ้ป็นสสุานหลกัของเมือง กระทั่ง

เมืองนีต้กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของออสเตรีย และ EMPEROR JOSEPH ll ไดย้า้ยสสุานทัง้หมดออกนอก

เมือง ท่ีแหง่นีจ้งึกลายเป็นจตรุสัใจกลางเมืองจวบจนปัจบุนั    ช่ือของ “GROENPLAATS” (Green Square) 

หรือลานสีเขียวนัน้ มีท่ีมาจากรูปป้ันสีเขียวท่ีตัง้สง่าอยูใ่จกลางลาน จากฝีมือของ ปีเตอร ์พอล รูเบนส ์(Peter 

Paul Rubens) ศลิปินเอกแห่งเมืองแอนทเ์วิรป์ (ANTWERP) ลานคนเมืองเมืองเกรนิปลาตส ์

(GROENPLAATS) หนึ่งในลานท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองเก่าแอนทเ์วิรป์ (ANTWERP) เป็นลานท่ีเตม็ไปดว้ย

รา้นอาหารสดุหรู และรา้นกาแฟเก๋ๆมากมาย เหมาะส าหรบัการนั่งพกัผ่อน ดผููค้นคนเดินควกัไควไ่ปมา เป็น

สถานท่ีท่ีลงตวัท่ีสดุส าหรบัการซมึซบับรรยากาศบา้นเมือง และวิถีชีวิตของชาวเบลเย่ียม 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเท่า 



 

วันหก เกนท–์หอระฆังประจ าเมอืง-ปราสาททา่นเคานต-์กรุงบรัสเซล-กรองปลาซ-สนามบนิ 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมืองเกนท ์(Ghent) ซึ่งแปลวา่การ
รวมกนัของแมน่ า้สองสาย เพราะท่ีตัง้ของเมืองอยูบ่รเิวณท่ีแมน่ า้สเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกบัแมน่ า้
ไลส ์Lys River แมน่ า้สองสายนีเ้ป็นเสน้เลือดล่อเลีย้งเมืองอนัรุง่เรืองในอดีตนานนบัศตวรรษและยงัคงตอ่เน่ือง
จวบจนปัจจบุนั น าทา่นผ่านชมปราสาทท่านเคานต ์(Castle of the Counts) ปอ้มปราสาทในยคุกลาง ท่ีถกู
สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1180 เพ่ือแสดงถึงความรุง่เรืองในยคุสมยัของ Philip of Alsace น าทา่นชมหอระฆัง
ประจ าเมือง The Belfry ท่ีสงูตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจดุเดน่ของเสน้ขอบฟ้า ท่ีดา้นลา่งนัน้เป็นหอประชมุ
สงฆ ์Cloth Hall ท่ีมีมาตัง้แตท่ศวรรษท่ี 15 และไดร้บัเกียรตเิป็น UNESCO World Heritage Site น าทา่นเดนิ
เลน่ชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนเก่าแก่ของเมืองเกนท ์เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุใน
เมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตัง้แตส่มยัยคุกลางเรียงรายอยูส่องฝ่ังถนน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวง
ของเบลเย่ียม ท่ีน่ีเปรียบเสมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ อาคารบา้นเรือนไดร้บัการอนรุกัษไ์วจ้ากรฐับาล น าทา่น
เขา้สู ่จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จตัรุสัอนังดงามท่ีสดุแหง่หนึ่งของยโุรป ไดร้บัการยกยอ่งจาก
นกัทอ่งเท่ียวทั่วโลก น าทา่นไปชมรูปป้ันแมนเนเก้นพสิ รูปป้ันเจา้หนนูอ้ยท่ีโดง่ดงั อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชม
เมืองหรือเลือกซือ้สินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเย่ียมผลิตช็อคโกแลตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมีรา้น
ขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปักลกูไม ้หรือลิม้ลองวาฟเฟิลของอรอ่ยท่ีหาชิมไดไ้มย่าก ถึงเวาอนัสมควร
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK182          
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีเ่จด็ ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                     
06.15 น. เดนิทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง  
09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 372  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

พฤษภาคม 20-26 พ.ค. 2563 41,900 
มิถุนายน 2-8 มิ.ย. 2563 41,900 



 

                                                      อัตราค่าบริการ  
  เดก็ (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตยีง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พักเดีย่ว     เพิม่ท่านละ   10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ล้วทางบริษัทถอืว่าทา่น 
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบริษัท 
 

 
อัตรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบใุนรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถ

เขา้พกัท่ีเมืองนัน้ๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชมุ เหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรบัอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัรผ์ูมี้ประสบการณน์ าเท่ียวและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวม

ค่าทปิ) 

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเก้น (โดยประมาณ) 
ส าหรับประเภททอ่งเทีย่ว  
ผู้สมัครวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกับเจ้าหน้าทีข่องศูนยรั์บยืน่วีซ่า ณ วันยืน่วี
ซ่า 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถงึแม้ผู้ยืน่ค าร้องจะได้รับการปฏเิสธวีซ่า 
อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าขึน้อยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุง
เป็นระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีใ่ช้เป็นสกุลเงนิบาทน้ันขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

ประเทศ 
ราคาผู้ใหญ่ 
12 ปีขึน้ไป 

ราคาเดก็  
6-11 ปี 

ราคาเดก็ 
อายุต ่ากว่า 6 ปี 

เยอรมัน 2,700 1,800 550 
อติาล ี 2,500 1,600 400 
ฝร่ังเศส 3,000 2,200 970 
เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 



 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กิโลกรมัตอ่หนึ่งคน 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครื่องด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่าทปิคนขับรถท้องถิน่  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 
 ค่าทปิหัวหน้าทัวรไ์ทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 
เงือ่นไขในการจองทัวร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนั   
3. หากไมช่  าระคา่ใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดนิทาง ใหท้า่น

ตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 
1. ยกเลิกการเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป คืนมดัจ าทัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ) 
2. ยกเลิกการเดนิทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดนิทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลิกการเดนิทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลิกการเดนิทาง 20 วนัก่อนเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่วีซา่แล

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิหรือคา่ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้   
หมายเหตุ 
1. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบรษิัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั และไมร่บัผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใดๆ หรือถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
 ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 



 

5. ส าหรบัท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบรเิวณทางออกฉกุเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีสายการบนิ
ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเรว็ใน
กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบนิตอนเวลาท่ีเช็คอิน
เทา่นัน้ 

6. โรงแรมท่ีพกัในยโุรปส่วนใหญ่ไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากเป็นภมูิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

เอกสารเบือ้งต้นในการขอยืน่วีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน่ 15 วันท าการ ผู้เดนิทางต้องมาสแกน
ลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและข้ันตอนการยืน่วีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าทีอ่ีกคร้ังเพือ่ความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือ่
ยืน่วีซ่า) 
1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เลม่เก่า ไมว่า่จะเคยมีวีซา่

ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้(แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทา่นัน้และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน) รูปถ่าย

ตอ้งเห็นใบห ูและ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นคิว้ ชดัเจนเท่านัน้ หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเครื่องประดบัทกุชนิดใน
รูปถ่าย 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   
4. ใบรับรองการท างานจากบรษิัทท่ีทา่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบตุ  าแหนง่, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเริ่มท างานกบับรษิัทนี ้และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยโุรป  หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองทีคั่ดไว้ไม่เกิน 3 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงคห์รือ
ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดอืน (นบัจากวนัปัจจบุนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ  านวน
ไมต่  ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและสามารถ
ท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภ่มูิล  าเนา ทา่นตอ้งปรบัสมดุถึงเดือนปัจจบุนั โดยการปรบัยอดสมดุในบญัชี 
ตอ้งมียอดอพัเดตไมเ่กิน 15 ก่อนวนันดัหมายย่ืนวีซา่ และหนงัสือรบัรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 15 วนั นบั
จากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบรุายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตวัจรงิ) เทา่นัน้  

9. กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา และบตุรจะตอ้งไปย่ืนเรื่องแสดงความจ านงคใ์นการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ท่ีว่าการ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่ง

ถกูตอ้ง  



 

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกลุ,วนัเดือนปีเกิด,ญาตพ่ีินอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการ

เชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิทางบริษัทใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่ว

เชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูเพ่ือใหอ้ยูใ่นดลุพินิจของ

สถานฑตูฯเรื่องวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัท 

13. การย่ืนวีซา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการ

ย่ืนวีซา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเทา่น้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทา่นต้องการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิฉบับละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เตมิ (ส าคัญมาก) 
**ข้อมูลนีใ้ช้เพือ่นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทตู ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได ้
กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชนข์องตัวทา่นเอง  
 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท้า่นเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทา่น้ัน *** 
 
 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
….………… 
ชื่อตัว 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………….. 
วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………
………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/
ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………………………
.……….. 
สัญชาตปัิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยก าเนิด หากต่างจาก
ปัจจุบัน……………………………………………….……..  

ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถตดิต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์....................................... 
โทรศัพท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว ์กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาตขิองผู้มีอ านาจปกครอง/        
ดูแลผู้เยาว ์ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 



 

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

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดอืน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาตขิองคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเก้นทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที.่.........................................ถึงวันที.่............................................................... 
เคยถูกพมิพล์ายนิว้มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   
                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่
อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 
******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 
ท้ังสิน้ท้ังนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่าน้ัน  

 
 

 
 

 
 

  


