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PROMOTION EK005A 

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 
โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ กรุงอัมสเตอรดั์ม 

หมู่บ้านกังหันซานส์สคนัส์  แอนท์เวิร์ป  เกนท์ บรัสเซลล์ 

พิเศษ ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูร์นและล่องเรอืหลงัคากระจก 
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วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน์        

01.35 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

08.30 น. เดินทางสู่ เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK55 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง เมืองดสุเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมือง

โคโลญจน์ (Cologne) เป็นหนึ่งในเมืองที่ เก่าแก่ที่ สุดในโซน

ตะวันตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมือง

ใหญ่อันดับท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี นําท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหา

วิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศ

เยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1248 และส้ินสุดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของ

กษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1993 อีกด้วย 

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Best Western Leoso Hotel 

Leverkusen หรือเทียบเท่า 

วันสาม   หมูบ่า้นกธีรูน์ –ล่องเรอืชมหมูบ่้านกีธูร์น - BATAVIA STAD FASHION OUTLET   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนําท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) 

หมู่บ้านชวนฝันสุดโรแมนติคแอบซ่อนอยู่ หมู่บ้านท่ีไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ 

มีแต่ลําคลองน้ําใส เรือพายลําน้อย แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้านมีสะพานไม้ทรงสวยเพื่อใช้เป็ นทางเดิน

ติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น  

นําท่านล่องเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์ (GIETHOORN VILLAGE) หมู่บ้านท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน 

ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และ

ตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น จนทําให้

ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิชแห่งเนเธอร์แลนด์ (the Venice of 

the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ  Bert 

Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้สถานท่ีนี้เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่าย

ทํา และนั้นก็เสมือนกับเป็นการเปิดตัวที่ทําให้หมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี้ 

กลายเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัด

กันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีย์ฮรอน 

(GIETHOORN VILLAGE) แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ BATAVIA STAD FASHION 

OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย อาทิ เช่น  ADIDAS, CALVIN KLEIN, ARMANI, 

FOSSIL, HUGO BOSS, LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย (อิสระอาหารค่ําเพื่อ

ความสะดวกในการช้อปปิ้ง) ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

ค่ํา นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Best Western Plus Plaza Almere หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร  
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม 

(Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าอัมสเทล (Amstel) ซ่ึงได้ชื่อว่ามี

ลําคลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่ม

ก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่

ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นนําท่าน ล่องเรือหลังคากระจก 

เรือจะล่องไปตามลําคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือน

แบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษ

จะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขน

เฟอร์นิเจอรเ์ข้าบ้าน เรือนแพที่อยูร่มิคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 

หลัง หลังจากนั้นนําท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ

หรือชมเพชรคุณภาพและราคาไม่แพง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม 

(Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเทีย่วนิยมในการมาเดนิเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวง

เดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Best Western Plus Plaza Almere 

หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า   ซานส์สคันส์ - กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันติภาพ - เมืองแอนท์เวิร์ป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม

ฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหนัลมเก่าแก ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถอืวา่เป็นสถานท่ีที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี 

ซ่ึงจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัส

บรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซ่ึงประกอบไปด้วยแม่นํ้า ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ

เป็นท่ีระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์สําคัญของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ซ่ึงกังหันของประเทศน้ี

ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันนํ้า วิดน้ํา ระบายน้ําเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ ใช้ใส่ใน

ชีวิตประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุง

เฮก (The Hague) ประเทศเนเธอร์แลนด์ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ 

(Peace Palace) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับอาคารทีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีเอกลักษณ์ และเป็นที่ซ่ึง

ตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ ท่านจะเพลิดเพลินกับบริเวณรอบๆ อาคารที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานา

ชนิดที่งดงามเหมาะกับการถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึกอย่างยิ่ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 

ของเบลเยี่ยม เป็นเมืองท่าสําคัญอันดับที่ 2 ของยุโรปและอันดับที่ 4 ของโลก ทุกๆปี มีเรือแวะจอด

กว่า 16,000 ลํา ขนส่งสินค้ากว่า 100 ล้านเมตริกตันจากทั่วโลก เป็นเมืองธุรกิจค้าขายและผลิต

อุตสาหกรรมต่างๆ ที่งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรมเพราะเป็นเมืองที่ให้กําเนิดศิลปินชั้นนําของโลกที่ 

ช่วยกันรังสรรค์งานศิลปะให้กับเมืองต่อเนื่องมาหลาย 100 ปี ส่ังสมไว้เป็นมรดกอันลํ้าค่าตาม

พิพิธภัณฑ์ อาคารสถานที่และสวนต่างๆ ทําให้มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปเขียน และสวน

ประจําเมืองงดงาม นําท่านชม “ลานคนเมอืงเกรนิปลาตส”์ (GROENPLAATS) ชื่อดัง ที่เมื่อย้อนกลับไป

ราวศตวรรษที่ 18 ที่บริเวณนี้ถูกใช้เป็นสุสานหลักของเมือง กระทั่งเมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครอง

ของออสเตรีย และ EMPEROR JOSEPH ll ได้ย้ายสุสานทั้งหมดออกนอกเมือง ที่แห่งนี้จึงกลายเป็น

จตุรัสใจกลางเมืองจวบจนปัจุบัน    ชื่อของ “GROENPLAATS” (Green Square) หรือลานสีเขียวนั้น 

มีที่มาจากรูปปั้นสีเขียวที่ตั้งสง่าอยู่ใจกลางลาน จากฝีมือของ ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ (Peter Paul 

Rubens)  ศิ ลปิ น เอกแห่ ง เ มือ งแอนท์ เ วิ ร์ ป  ( ANTWERP)  ลานคน เมือง เมือง เกรินปลาต ส์ 

(GROENPLAATS) หนึ่งในลานท่ีใหญ่ที่สุดของเมืองเก่าแอนท์เวิร์ป (ANTWERP) เป็นลานที่เต็มไปด้วย
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ร้านอาหารสุดหร ูและร้านกาแฟเก๋ๆ มากมาย เหมาะสําหรับการนั่งพักผ่อน ดูผู้คนคนเดินควักไคว่ไปมา 

เป็นสถานท่ีที่ลงตัวที่สุดสําหรับการซึมซับบรรยากาศบ้านเมือง และวิถีชีวิตของชาวเบลเยี่ยม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Ramada Plaza Antwerp หรือ

เทียบเท่า 

วันหก เกนท์–หอระฆังประจําเมือง-ปราสาทท่านเคานต์-กรุงบรัสเซล-กรองปลาซ-สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ (Ghent) ซ่ึง

แปลว่าการรวมกนัของแม่นํ้าสองสาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยูบ่ริเวณที่แม่น้ําสเกลต์ Scheldt River มา

บรรจบกับแม่น้ําไลส์ Lys River แม่นํ้าสองสายนี้เป็นเส้นเลือดล่อเล้ียงเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับ

ศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจบุัน นําท่านผ่านชมปราสาททา่นเคานต ์(Castle of the Counts) 

ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ 

Philip of Alsace นําท่านชมหอระฆังประจําเมือง The Belfry ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่น

ของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนั้นเป็นหอประชุมสงฆ์ Cloth Hall ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับ

เกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site นําท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE 

KORENLEI ถนนเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุค

กลางเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมือง

หลวงของเบลเยี่ยม ที่นี่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จาก

รัฐบาล นําท่านเข้าสู่ จัตรุสักรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับ

การยกยอ่งจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก นําท่านไปชมรูปป้ันแมนเนเกน้พสิ รูปป้ันเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระ

ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 

172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือล้ิมลองวาฟเฟิลของ

อร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก ถึงเวาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK182          

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                   

  

06.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

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

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปดิทําการในวันอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ   10,000 บาท 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

กนัยายน 24-30 ก.ย. 2562 41,900 

ตลุาคม 16-22 ต.ค. 2562 46,900 
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อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  

 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพกั ในกรณีที่ไม่

สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

(ไม่รวมค่าทิป) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยก

กระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. สําหรับการจอง กรณุาชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 

วัน)  

2. ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน   

3. หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด)  เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวัน

เดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่

ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

7. กรณวีซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวี

ซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงิน

โดยหัก 

 เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสัิย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ 

ปัญหาการเมือง เป็นต้น 
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3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ

เข้าประเทศ 

 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัท  

 จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

5. สําหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามท่ีสายการ

บินกําหนด เช่น ต้องสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุฉกุเฉินและอํานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบิน

ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 

ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรม  

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ ผู้เดินทางต้องมาสแกน

ลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการยืน่วีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกัน

และอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่อกีครัง้เพือ่ความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า) 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ

เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รูป

ถ่ายต้องเห็นใบหู และ เปิดหน้าผาก ให้เห็นคิ้ว ชัดเจนเท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่องประดับ

ทุกชนิดในรูปถ่าย 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน , วันเดือนปีที่ เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไป

ยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด  

5. กรณีที่ เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อม

วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอและมี

จํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน 

โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอดอัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า และหนังสือรับรอง

จากทางธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก

เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย

และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น  

9. กรณีที่เด็กอายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดย

ที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ง

ได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรอง

จากทางราชการอย่างถูกต้อง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานท่ีเกิด และจํานวนบุตรของผู้เดินทาง  

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชาํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้อง

ใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอ
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ความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่

ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนาม

ของบริษัท 

13.     การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และชําระค่าวีซ่า 3,500 

ถึงสามารถ  ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้ 

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราดาํเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอยีดเพิม่เตมิ (สาํคญัมาก) 

**ขอ้มลูนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กบัสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 

กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  

 คาํถามเปน็ภาษาไทย เพือ่ใหท้า่นเขา้ใจงา่ย  

แตก่รณุาตอบคาํถามเปน็ภาษาองักฤษตวับรรจง เทา่นัน้ *** 

 

 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดอืน / ป ี(ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาตปิจัจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกาํเนดิ หากตา่งจากปจัจบุนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณเีปน็ผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีาํนาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์ 

 

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

… 

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

 

สถานทีท่าํงานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 

 

ทีอ่ยูท่ีท่าํงานหรอืสถานศกึษา.......................................................................................................................... 
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..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 

ตาํแหนง่งาน .................................................................................................................................................. 

 

โทรศพัทท์ีท่าํงาน..........................................โทรสารทีท่าํงาน......................................................................... 

 

รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ืน่.....................................จาํนวน................................. 

 

แหลง่ทีม่า........................................................................................................................................................ 

 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หยา่ 

 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 

 

ชือ่-นามสกุล  คูส่มรส .................................................................................................................................. 

วนัเกดิ คูส่มรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส................................................. 

 

วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปทีีผ่า่นมา 

 ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

ไมเ่คย 

เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํรงชพีระหวา่งการเดนิทางและพาํนกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซีา่เอง       มผีูอ้ืน่ออกให ้  

                                                                 โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิทัเปน็เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


