
 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน ์        

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเย่ียม 7 วัน  

 



 

                                                                                                                      
 

08.30 น. เดินทางสู ่เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK55 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลงั

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ นําทา่นเดินทางสู่

เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหน่ึงในเมืองที่ เกา่แกท่ี่ สุด

ในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสรา้งโดยชาวโรมนั และ

เป็นเมืองใหญอ่นัดบัที่สี่ ของประเทศเยอรมนี นําทา่นถา่ยรูป

ดา้นหนา้มหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิลน์โดม เป็นโบสถ์

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกที่มีช่ือเสียงที่ สุดแห่งเมือง

โคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใชเ้วลาสรา้งถึง 600 ปีโดยเร่ิม

กอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1248 และส้ินสุดลงที่ ปี ค.ศ. 1880 เพ่ืออุทิศใหแ้กน่ักบุญปีเตอร์และพระแมม่ารี และมโีกศทอง

ของกษัตริยท์ ัง้สามถูกเกบ็ไวใ้นตวัวิหารดว้ย นอกจากน้ียงัไดร้ับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี 

ค.ศ.1993 อกีดว้ย 

ค า่          บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู่ที่พกั  ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือ

เทยีบเทา่ 

วนัสาม   หมู่บา้นกีธูรน์ –ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูรน์ - BATAVIA STAD FASHION OUTLET    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนั้นนําทา่นสูห่มู่บา้นกีธูรน์ (GIETHOORN) หมูบ่า้นชวน

ฝนัสุดโรแมนติคแอบซอ่นอยู ่หมูบ่า้นที่ไมม่รีถ ไมม่ถีนน ไมม่มีลพิษ หรือความวุน่วายใดๆ มแีตล่าํคลองน้ําใส เรือพาย

ลาํน้อย แทรกตวัไปทั่วหมู่บา้นมีสะพานไมท้รงสวยเพ่ือใชเ้ป็นทางเดินติดตอ่กนัภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน 

ชาวบา้นที่ น้ีใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางสญัจรเทา่นั้น   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูรน์ (GIETHOORN VILLAGE) หมูบ่า้นที่

มผูีค้นอาศยัอยูร่าวๆ 2,600 คน สว่นมากเป็นชาวไร่ที่มฐีานะด ี

บา้นแต่ละหลงัมีการออกแบบ และตกแตง่ใหเ้ป็นกระท่อม

สไตลต์ะวนัตกที่ แสนน่ารักอบอุน่ จนทาํใหไ้ดร้ับการขนาน

นามวา่เป็นเวนิชแห่งเนเธอร์แลนด ์(the Venice of the 

Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกช่ือดงัของ  Bert 

Haanstra อยา่ง Fanfare ไดใ้ชส้ถานที่ น้ีเป็นโลเคชั่นหลกัใน

การถา่ยทาํ และนั้นกเ็สมือนกบัเป็นการเปิดตวัที่ทาํใหห้มูบ่า้น

ไรถ้นนแหง่น้ี กลายเป็นที่ รูจ้กัในวงกวา้ง จนมนีักทอ่งเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลดักนัมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโร

แมนติกของหมู่บา้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งน้ีอยา่งไม่ขาดสาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่

BATAVIA STAD FASHION OUTLET ใหเ้วลาทา่นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย อาทิ เชน่  ADIDAS, CALVIN 

KLEIN, ARMANI, FOSSIL, HUGO BOSS, LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และอื่ นๆอกีมากมาย (อิสระอาหาร

ค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) ถึงเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

ค า่ นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Best Western Plus Plaza Almere หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

                                                                                                                      
 

วนัท่ีส่ี อมัสเตอรด์มั – จตัุรสัแดม - ล่องเรือหลงัคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่เมืองอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมือง

หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน้ํ่าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มลีาํคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 

คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมกอ่ตัง้ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองที่ ใหญท่ี่ สุดของเนเธอร์แลนด ์จากนั้นนํา

ทา่น ล่องเรือหลงัคากระจก เรือจะลอ่งไปตามลาํคลองของ

เมือง ที่ จะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัตถู์กสร้างมา

ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17 มเีอกลกัษณพ์ิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่

มตีะขออยูช่ ัน้บนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น 

เรือนแพที่อยูริ่มคลองที่มอียูม่ากถึง 2,500 หลงั หลงัจากนั้นนํา

ทา่นชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสียงของโลก 

อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือหรือชมเพชรคุณภาพและราคาไมแ่พง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูย่า่นใจกลางเมืองอนัเป็นที่ต ัง้ของ จตัุรสัแดม (Dam Square) 

เขตยา่นใจกลางเมืองที่นักทอ่งเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มพีระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยูใ่จกลางจตุัรัส และ

ถนนแหง่ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั   

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Best Western Plus Plaza Almere หรือเทยีบเทา่ 

วนัท่ีหา้   ซานสส์คนัส ์- กรุงเฮก - พระราชวงัแห่งสนัติภาพ - เมืองแอนทเ์วิรป์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้ น นํ าท่าน เดิ นทาง สู่  หมู่ บ ้านวัฒนธรรม

ฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) หมูบ่า้น

อนุรักษ์กงัหันลมเก่าแก่ ที่ ต ัง้อยู ่ทางตอนเหนือของ

ประเทศ โดยหมู่บา้นแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานที่ ที่ เก็บ

รวบรวมประวตัิศาสตร์ของกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอยา่งด ี

ซ่ึงจะไดพ้บกบัความสวยงามอยา่งลงตวัของหมูบ่า้นที่

สรา้งขึ้นสไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศ

แบบชนบทที่สวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยแมน้ํ่า ทุง่หญา้ และการปศุสตัว ์ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเป็นที่ระลึกกบักงัหนัลม 

จดัเป็นหน่ึงสัญลกัษณ์สําคญัของประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงกงัหันของประเทศน้ีไดม้ีการใชป้ระโยชน์เป็นอยา่งยิ่ ง

โดยเฉพาะในดา้นการผนัน้ํา วิดน้ํา ระบายน้ําเพ่ือเอาดินในทะเลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นตา่ง ๆ จากนั้นชมการ

สาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี่ ใชใ้ส่ในชวิีตประจาํวนัในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชิญเลือกซ้ือสินคา้ของที่

ระลึก  จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ กรุงเฮก (The Hague) ประเทศเนเธอร์แลนดซ่ึ์งเป็นที่ต ัง้ของ ศาลโลก หรือ 

พระราชวงัแห่งสนัติภาพ (Peace Palace) ใหท้า่นอิสระถา่ยรูปกบัอาคารทมีสีถาปัตยกรรมที่สวยงามมเีอกลกัษณ ์

และเป็นที่ ซ่ึงตดัสินขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ ทา่นจะเพลิดเพลินกบับริเวณรอบๆ อาคารที่ตกแตง่ดว้ยดอกไมน้านาชนิด

ที่งดงามเหมาะกบัการถา่ยภาพไวเ้ป็นที่ระลึกอยา่งยิ่ ง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู ่เมืองแอนทเ์วิรป์ เป็นเมืองใหญอ่นัดบั 2 ของเบลเยี่ยม 

เป็นเมืองทา่สาํคญัอนัดบัที่  2 ของยุโรปและอนัดบัที่  4 ของโลก ทุกๆปี มเีรือแวะจอดกวา่ 16,000 ลาํ ขนสง่สินคา้

กวา่ 100 ลา้นเมตริกตนัจากทัว่โลก เป็นเมืองธุรกิจคา้ขายและผลิตอุตสาหกรรมตา่งๆ ที่งดงามดว้ยศิลปวฒันธรรม

เพราะเป็นเมืองที่ ใหก้าํเนิดศิลปินชัน้นําของโลกที่ ชว่ยกนัรังสรรคง์านศิลปะใหก้บัเมืองตอ่เน่ืองมาหลาย 100 ปี สั่งสม

ไวเ้ป็นมรดกอนัลํา้คา่ตามพิพิธภณัฑ ์อาคารสถานที่และสวนตา่งๆ ทาํใหม้สีถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปเขยีน และ



 

                                                                                                                      
 

สวนประจาํเมืองงดงาม นําทา่นชม “ลานคนเมืองเกรินปลาตส”์ (GROENPLAATS) ช่ือดงั ที่ เม่ือยอ้นกลบัไปราว

ศตวรรษที่  18 ที่บริเวณน้ีถูกใชเ้ป็นสุสานหลกัของเมือง กระทั่งเมืองน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของออสเตรีย และ 

EMPEROR JOSEPH ll ไดย้า้ยสุสานทัง้หมดออกนอกเมือง ที่แหง่น้ีจึงกลายเป็นจตุรัสใจกลางเมืองจวบจนปัจุบนั    

ช่ือของ “GROENPLAATS” (Green Square) หรือลานสีเขยีวนั้น มทีี่มาจากรูปป้ันสีเขยีวที่ต ัง้สงา่อยูใ่จกลางลาน 

จากฝมืีอของ ปีเตอร์ พอล รูเบนส ์(Peter Paul Rubens) ศิลปินเอกแหง่เมืองแอนทเ์วิร์ป (ANTWERP) ลานคนเมือง

เมืองเกรินปลาตส ์(GROENPLAATS) หน่ึงในลานที่ใหญท่ี่ สุดของเมืองเกา่แอนทเ์วิร์ป (ANTWERP) เป็นลานที่ เตม็ไป

ดว้ยรา้นอาหารสุดหรู และรา้นกาแฟเก๋ๆ มากมาย เหมาะสําหรับการนั่งพกัผอ่น ดูผูค้นคนเดินควักไควไ่ปมา เป็น

สถานที่ที่ลงตวัที่ สุดสาํหรับการซึมซบับรรยากาศบา้นเมือง และวิถชีวิีตของชาวเบลเยี่ยม 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ramada Plaza Antwerp หรือเทยีบเทา่ 

วนัหก เกนท–์หอระฆงัประจ าเมือง-ปราสาทท่านเคานต-์กรุงบรสัเซล-กรองปลาซ-สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่เมืองเกนท ์(Ghent) ซ่ึงแปลวา่การ

รวมกนัของแมน้ํ่าสองสาย เพราะที่ต ัง้ของเมืองอยูบ่ริเวณที่แมน้ํ่าสเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกบัแมน้ํ่าไลส ์Lys 

River แมน้ํ่าสองสายน้ีเป็นเสน้เลือดลอ่เลี้ยงเมืองอนัรุ่งเรืองในอดตีนานนับศตวรรษและยงัคงตอ่เน่ืองจวบจนปัจจุบนั 

นําทา่นผา่นชมปราสาทท่านเคานต ์(Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ ถูกสรา้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.

1180 เพ่ือแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมยัของ Philip of Alsace นําทา่นชมหอระฆงัประจ าเมือง The Belfry ที่ สูง

ตระหงา่นถึง 91 เมตร เป็นจุดเดน่ของเสน้ขอบฟ้า ที่ดา้นลา่งนั้นเป็นหอประชุมสงฆ ์Cloth Hall ที่มมีาตัง้แตท่ศวรรษ

ที่  15 และไดร้ับเกยีรติเป็น UNESCO World Heritage Site นําทา่นเดินเลน่ชม ถนน THE GRASLEI และ THE 

KORENLEI ถนนเกา่แกข่องเมืองเกนท ์เป็นจุดชมวิวที่สวยที่ สุดในเมืองเป็นอาคารเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัยุคกลางเรียงราย

อยูส่องฝั่งถนน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นนําทา่นเดินทางสู ่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของเบล

เยี่ ยม ที่ น่ี เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ อาคาร

บา้นเรือนไดร้ับการอนุรักษ์ไวจ้ากรัฐบาล นําทา่นเขา้สู ่

จตัุรสักรองปลาซ (Grand Place) จตุัรัสอนังดงามที่ สุด

แห่งหน่ึงของยุโรป ไดร้ับการยกยอ่งจากนักทอ่งเที่ยวทั่ว

โลก นําทา่นไปชมรูปป้ันแมนเนเกน้พิส รูปป้ันเจา้หนู

นอ้ยที่ โดง่ดงั อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซ้ือ

สินคา้ของเมืองอาทิ ชอ็คโกแลต็ เบลเยี่ยมผลิตชอ็คโกแล

ตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมรีา้นขายชอ็คโกแลต กวา่ 

2,000 รา้น, ผา้ปักลูกไม ้หรือล้ิมลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมไดไ้มย่าก ถึงเวาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK182          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                                                     

06.15 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 



 

                                                                                                                      
 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   10,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤษภาคม 20-26 พ.ค. 2563 41,900 

มิถนุายน 2-8 มิ.ย. 2563 41,900 

กรกฎาคม 23-29 ก.ค. 2563 41,900 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (โดยประมาณ) 

ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น

ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกลุเงินบาทนัน้ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 

12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 3,400 2,000 590 

อิตาลี 3,200 1,800 430 

ฝรัง่เศส 3,700 2,500 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 3,300 2,000 520 

ออสเตรีย 3,300 1,900 500 



 

                                                                                                                      
 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้พกัที่

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณนํ์าเที่ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํท ัง้หมด (ในกรณีที่ ย่ืนวซีา่แลว้ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ตามที่ เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เกบ็เงินมดัจาํท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่แล

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบใดๆ  



 

                                                                                                                      
 

 ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

 ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอาํนาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินตอนเวลาที่ เชค็อินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 

ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัิวซีา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมอีายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูปถา่ยตอ้ง

เหน็ใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้หน็คิ้ว ชดัเจนเทา่นั้น หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่ เร่ิมทาํงานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั

ครบกาํหนด  

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอและมจีาํนวนไมต่ํ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัช ีตอ้งมยีอดอพัเดตไม่

เกิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวซีา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน   สถานฑูตไม่

รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทาํงานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีที่ เดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเ ภอหรือเขต 

โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่ อ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานที่ เกิด และจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง  



 

                                                                                                                      
 

11. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้ ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวซีา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถดาํเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวซีา่

ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

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

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/        

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 



 

                                                                                                                      
 

 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

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

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

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

  


