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วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

 

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี�ยม � วัน  

มหาวิหารโคโลญจน์ หมู่บ้านกีร์ธร์ูน กรงุอัมสเตอร์ดัม 
ล่องเรือหลังคากระจก แอนท์เวิร์ป เกนท์ บรัสเซลล์   

ช้อปปิ� ง Batavia Stad Fashion Outlet 
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วันที่สอง ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน         
01.05 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.30 น. เดินทางสู เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK55 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.40 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทาน

เดินทางสูเมืองโคโลญจน (Cologne) เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแก

ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาวโรมัน และ

เปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี นําทานถายรูป

ดานหนามหาวิหารโคโลญจน หรือ เคิลนโดม เปนโบสถศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมืองโคโลญจน

ประเทศเยอรมนี ใชเวลาสรางถึง 600 ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป 

ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ป ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศใหแกนักบุญป

เตอรและพระแมมารี และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวในตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมือ่ป ค.ศ.1993 อีกดวย 

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือ

เทียบเทา 

วันสาม   หมูบานกีธูรน – ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - อัมสเตอรดัม   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  จากนั้นนําทานสูหมูบานกีธูรน (GIETHOORN) หมูบานชวนฝน

สุดโรแมนติคแอบซอนอยู หมูบานที่ไมมีรถ ไมมีถนน ไมมีมลพิษ 

หรือความวุนวายใดๆ มีแตลําคลองน้ําใส เรือพายลํานอย แทรก

ตัวไปทั่วหมูบานมีสะพานไมทรงสวยเพื่อใชเปนทางเดินติดตอกัน

ภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ชาวบานที่นี้ใชเรือเปนพาหนะใน

การเดินทางสัญจรเทานั้น   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานลองเรือชม

หมูบานกีธูรน (GIETHOORN VILLAGE) หมูบานที่มีผูคนอาศัย

อยูราวๆ 2,600 คน สวนมากเปนชาวไรที่มีฐานะดี บานแตละหลังมีการออกแบบ และตกแตงใหเปนกระทอมสไตล

ตะวันตกที่แสนนารักอบอุน จนทําใหไดรับการขนานนามวาเปนเวนิชแหงเนเธอรแลนด (the Venice of the 

Netherlands) ในป 1958 ภาพยนตรตลกชื่อดังของ  Bert Haanstra อยาง Fanfare ไดใชสถานที่นี้เปน

โลเคชั่นหลักในการถายทํา และนั้นก็เสมือนกับเปนการเปดตัวที่ทําใหหมูบานไรถนนแหงนี้ กลายเปนที่รูจักในวง

กวาง จนมีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมูบานกียฮรอน 

(GIETHOORN VILLAGE) แหงนี้อยางไมขาดสาย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) 

เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งไดชื่อวามีลําคลองลดเลี้ยวไปรอบ
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เมืองถึง 165 คลองดวยกัน เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญที่สุดของ

เนเธอรแลนด 

ค่ํา นําทานเขาสูที่พัก  ณ Corendon Village – The Urban หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี ่ BATAVIA STAD FASHION OUTLET - อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไน

เพชร - จัตุรัสแดม 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู BATAVIA STAD FASHION 

OUTLET ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคามากมาย อาทิ เชน  ADIDAS, CALVIN KLEIN, ARMANI, FOSSIL, 

HUGO BOSS, LACOSTE, NIKE, SAMSONITE และอ่ืนๆอีกมากมาย (อสิระอาหารกลางวนั เพื �อความสะดวกใน

การชอ้ปปิ�ง) ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมสเตอรดัม จากนั้นนําทาน ลองเรือหลังคากระจก เรือ

จะลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 มี

เอกลักษณพิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของ

อาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน เรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยู

มากถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นนําทานชม การสาธิตการ

เจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระใหทานเลือกซื้อหรือชม

เพชรคุณภาพและราคาไมแพง จากนั้นนําทานเขาสูยานใจกลาง

เมืองอันเปนที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตยานใจ

กลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มี

พระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจกลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Corendon Village – The Urban หรือเทียบเทา 

วันที่หา เมืองลิเซ - เทศกาลสวนดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ - เมืองแอนทเวิรป 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลิเซ ประเทศเนเธอแลนด นําทาน

เขาชม สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ ตั้งอยูที่ชานเมืองลิซเซซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิป ที่ใหญและสําคัญยิ่งของฮอลแลนด 

นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิว

ลิปที่มีมากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไม

หัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮ

ยาซินธ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา 

สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบ

ไปดวยตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น บางตอน

ก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ 

มีสระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรม

ตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมายมีการจัดสวน

ตัวอยาง การวางแผนจัดปลูกไมดอกไมใบ 

รวมทั้งคอฟฟช็อปและรานขายอาหาร เปดใหเขาชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ของทุกป 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของเบลเยี่ยม 

เปนเมืองทาสําคัญอันดับที่ 2 ของยุโรปและอันดับที่ 4 ของโลก ทุกๆป มีเรือแวะจอดกวา 16,000 ลํา ขนสงสินคา

กวา 100 ลานเมตริกตันจากทั่วโลก เปนเมืองธุรกิจคาขายและผลิตอุตสาหกรรมตางๆ ที่งดงามดวยศิลปวัฒนธรรม

เพราะเปนเมืองที่ใหกําเนิดศิลปนชั้นนําของโลกท่ี ชวยกันรังสรรคงานศิลปะใหกับเมืองตอเนื่องมาหลาย 100 ป สั่ง

สมไวเปนมรดกอันล้ําคาตามพิพิธภัณฑ อาคารสถานที่และสวนตางๆ ทําใหมีสถาปตยกรรม ประติมากรรม รูป

เขียน และสวนประจําเมืองงดงาม นําทานชม “ลานคนเมืองเกรินปลาตส” (GROENPLAATS) ชื่อดัง ที่เมื่อ

ยอนกลับไปราวศตวรรษที่ 18 ที่บริเวณนี้ถูกใชเปนสุสานหลักของเมือง กระทั่งเมืองนี้ตกอยูภายใตการปกครอง

ของออสเตรีย และ EMPEROR JOSEPH ll ไดยายสุสานทั้งหมดออกนอกเมือง ที่แหงนี้จึงกลายเปนจตุรัสใจกลาง

เมืองจวบจนปจุบัน    ชื่อของ “GROENPLAATS” (Green Square) หรือลานสีเขียวนั้น มีที่มาจากรูปปนสีเขียว

ที่ตั้งสงาอยูใจกลางลาน จากฝมือของ ปเตอร พอล รูเบนส (Peter Paul Rubens) ศิลปนเอกแหงเมืองแอนทเวิรป 

(ANTWERP) ลานคนเมืองเมืองเกรินปลาตส (GROENPLAATS) หนึ่งในลานที่ใหญที่สุดของเมืองเกาแอนทเวิรป 

(ANTWERP) เปนลานที่เต็มไปดวยรานอาหารสุดหรู และรานกาแฟเกๆมากมาย เหมาะสําหรับการนั่งพักผอน ดู

ผูคนคนเดินควักไควไปมา เปนสถานที่ที่ลงตัวที่สุดสําหรับการซึมซับบรรยากาศบานเมือง และวิถีชีวิตของชาวเบล

เยี่ยม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเทา 

วันหก เกนท–หอระฆังประจําเมือง-ปราสาททานเคานต-กรุงบรัสเซล-กรองปลาซ-สนามบิน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเกนท (Ghent) ซึ่งแปลวาการ

รวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยูบริเวณที่แมน้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับแมน้ําไลส 

Lys River แมน้ําสองสายนี้เปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงตอเนื่องจวบจน

ปจจุบัน นําทานผานชมปราสาททานเคานต (Castle of the Counts) ปอมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสรางขึ้น

เมื่อป ค.ศ.1180 เพ่ือแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace นําทานชมหอระฆังประจําเมือง The 

Belfry ที่สูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟา ที่ดานลางนั้นเปนหอประชุมสงฆ Cloth Hall ที่มี

มาตั้งแตทศวรรษที่ 15 และไดรับเกียรติเปน UNESCO World Heritage Site นําทานเดินเลนชม ถนน THE 

GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนเกาแกของเมืองเกนท เปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเปนอาคารเกาแก

ตั้งแตสมัยยุคกลางเรียงรายอยูสองฝงถนน หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ

เบลเยี่ยม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเขาสู จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) ที่นี่เปรียบเสมือน

พิพิธภัณฑกลางแจง อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษไว

จากรัฐบาล จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป ไดรับ

การยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก นําทานไปชมรูปปน

แมนเนเกนพิส รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทาน

เดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อสินคาของเมืองอาทิ ช็อคโก

แล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา 172,000 ตันตอป 

และมีรานขายช็อคโกแลต กวา 2,000 ราน, ผาปกลูกไม 

หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยที่หาชิมไดไมยาก ถึงเวาอัน

สมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
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21.45 น. ออกเดินทางสู  เมืองดู ไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส  โดยสายการบิน เอมิ เรตส  เที่ ยวบินที่  EK182          

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีเ่จ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                     

06.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

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

 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ   10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

 

 
**สําหรับผูเดินทางตั้งแตพีเรียดเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกบัศูนยรับย่ืนวีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางน้ี** 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม  
18-24 / 24-30 / 26 มี.ค. – 01 เม.ย. / 

 27 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 
40,900 
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อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคา

ทิป) 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  
ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาที่ของศูนยรับยื่นวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคืนไดถึงแมผูยื่นคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 
อัตราคาธรรมเนียมวีซาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปน

ระยะ คาธรรมเนียมวีซาที่ใชเปนสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซึ่ง สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุต่ํากวา 6 ป 

เยอรมัน 2,700 1,800 550 

อิตาล ี 2,500 1,600 400 

ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแลนด 2,600 1,800 520 
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เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

 ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

 

เอกสารเบ้ืองตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 
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ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีก

ครั้งเพือ่ความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม

เชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) รูปถายตองเห็น

ใบหู และ เปดหนาผาก ใหเห็นคิ้ว ชัดเจนเทานั้น หามใสคอนแทคเลนส(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิดในรูปถาย 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)   

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, 

วันเดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง

ครบกําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 

6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยาง

ไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 

15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไมรับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ

รายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต 

โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเตมิ (สําคัญมาก) 

** ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

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

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถตดิตอได [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ]......................................................................................................................................................................

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

รหัสไปรษณีย......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่น........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

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

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาต/ิบริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

        ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

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

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


