
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
วนัทหีนงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืง

อมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์                                (-/-/-) 
09.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิ Eva Airways โดยมีเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

12.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการ
บนิ Eva Airways เทยีวบนิท ีBR075 (เทยีวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
19.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชวัโมง ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทสีอง เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ - หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์ - ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์ - เมอืง

โคโลญ ประเทศเยอรมนั                                  (-/L/-)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิด ทา่นสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดัชต ์ทใีชก้ังหันลม
กวา่รอ้ยแหง่ ในงานอตุสาหกรรมมาตังแตศ่ตวรรษท ี17-18 โดยทําหนา้ทผีลตินํามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนี
ภายในหมู่บา้นแห่งนียังมีพพิธิภัณฑท์นี่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอรี ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครืองกาแฟและชาคุณภาพ
มากมายใหเ้ลือกซอืเป็นของฝากของทีระลกึ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1997 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 
 
 



 

  

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 20 
นาท)ี อสิระใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมชันนําอย่างจใุจ อาทเิชน่ Gucci, Prada, Bally, Burberry, Calvin Klein, Guess, 
Superdry, Nike, Skechers, Diesel, Aemani, Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ   

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 20 นาท)ี เมอืงสําคญัรมิแมนํ่าไรน ์และเป็น
เมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทังยังเป็นแหลง่ผลติ
นําหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชอื  

** อสิระอาหารคาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Leonardo Hotel Koln Airport, Cologne, Germany หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

วนัทสีาม เมอืงโคโลญ - มหาวหิารโคโลญ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัุรสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิคลาส - 
นําพุแหง่ความยตุธิรรม - ศาลาวา่การเมอืงแฟรงเฟิรต์                                     (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) เรมิกอ่สรา้งตังแตปี่ 1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยุด

พักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถาน
ของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทใีหญ่และสงูทสีดุในโลกในสมัยนัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอย
แฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพอือทุศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มาร ีไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1996  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง 10 นาท)ี เมืองทตีังอยู่บนรมิฝังแม่นํา
ไมน์ ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) เป็นเมอืงทมีีประวัตติ่อเนืองอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมอืงทีกษัตรยิ์และ
จักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานทปีระกอบพธิรีาชาภเิษกในปัจจบุัน นอกจากนเีมอืงแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศูนย์กลางของ
การคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมอืงทมีคีวามรํารวยมากทสีดุในสหภาพยโุรปอกีดว้ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิารศักดสิทิธทิมีขีนาดใหญ่ทสีดุแหง่
เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถกูสรา้งขนึแบบโกธคิสไตลใ์นชว่งศตวรรษท ี13 ซงึในอดตีกาลมหาวหิารแหง่นยีงัใชเ้ป็นสถานทใีนการเลอืกตัง
ผูป้กครองแควน้แหง่โรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตังแตศ่ตวรรษท1ี9 เป็นตน้มา 
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสงิกอ่สรา้งประวตัศิาสตรท์ยัีงคงหลงเหลอื
ภายหลังสงครามโลกครังทีสอง ทบีรเิวณนีถูกทงิระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมือคืนวันท ี22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี
ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรมงดงามนีชอื 
Gerechtigkeitsbrunnen หรอื นําพุแหง่ความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรมชอืจัสทเิตยี 
(Goddess Justitia) ตงัอยู่กลางจัตุรัสมอืซา้ยถือตราชังแต่มือขวาถอืดาบดูน่าเกรงขาม บรเิวณเดียวกัน เป็นทตัีงของ ศาลาวา่
การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (City Hall of Frankfurt) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปันของ
จักรพรรดโิรมันอันศักดสิทิธ ิ4 พระองค ์ตราเครอืงหมายของตระกลูขนุนางและนาฬกิา 

** อสิระอาหารคาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Dorint Frankfurt Main-Tannus Zentrum/Sulzbach, Frankfurt, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

วนัทสี ี เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - เมอืงไฮเดลิแบรค์ ประเทศเยอรมนั - มหาวทิยาลยัไฮเดลิแบรค์ - ประตูเมอืงโบราณ - สะพานหนิ
เกา่แกข่องเมอืงไฮเดลิแบรค์ - ปราสาทไฮเดลิแบรค์ - ยา่นเมอืงเกา่ เมอืงไฮเดลิแบรค์ - โบสถพ์ระวญิญาณบรสิุทธ ิ- 
เมอืงลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบริก์ - ยา่นเมอืงเกา่เมอืงลกัเซมเบริก์ - สะพานสมยัโรมนั - วหิารนอเทรอดาม แหง่
เมอืงลกัเซมเบริก์                                         (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ เวอิรท์
เทมิแบรค์ ประเทศเยอรมนั (Germany) ตงัอยูบ่นแมนํ่าเน็คคารท์างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงไฮเดลิแบรค์ตังอยู่ทาง
ทศิใตข้องเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ไปประมาณ 78 กโิลเมตร เมอืงไฮเดลิแบรค์เป็นเมอืงใหญอ่ันดับหา้ในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมิแบรค์  
นําท่าน ผ่านชม มหาวทิยาลยัไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg University) ซงึสถาปนาขนึในปี ค.ศ. 1386 เป็นหนงึใน
มหาวทิยาลัยทเีกา่แกแ่ละไดรั้บการยอมรับทสีดุของทวปียโุรป และยังมสีถาบันวจัิยทมีชีอืเสยีงในระดับนานาชาตมิากมายตังอยูใ่น
เมืองแห่งนี อาท ิสมาคมมักซพ์ลังค์ ทําใหเ้มืองแห่งนีไดช้ือว่าเป็นเมืองมหาวทิยาลัย ประชากรกว่าหนึงในสีเป็นนักศกึษา
นอกจากน ีอาคารสงิกอ่สรา้งในเมอืงยังกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมศลิปะจนิตนยิม (Romanticism) และบาโรค (Baroque) ทําให ้
เมอืงไฮเดลิแบรค์ถูกขนานนามวา่เป็น "เมอืงโรแมนตกิ" แหง่หนงึของโลก 
นําท่านเดนิทางสู่ ประตูเมอืงโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหนิเกา่แกข่องเมอืงไฮเดลิแบรค์ (Old Town 
Bridge) นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั ปราสาทไฮเดลิแบรค์ (Heidelberg Castle) ปราสาทหนิทรายแดง อายุกวา่ 900 
ปีทสีรา้งอยูบ่นเชงิเขาเหนอืแมนํ่าเน็กคาร ์สามารถมองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ  
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ เมอืงไฮเดลิแบรค์ (Old Town of Heidelberg) เป็นบรเิวณทตีังของอาคารบา้นเรอืโบราณ
มากมายทสีรา่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบผสม บรเิวณเดียวกันเป็นทตีังของ โบสถพ์ระวญิญาณบรสิุทธ ิ(Church of the Holy 
Spirit) โบสถท์มีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงไฮเดลิแบรค์ โดยโบสถม์ยีอดหอคอยสงูเด่นเป็นสงา่อยู ่ตังอยูบ่รเิวณใจกลางตลาดในเขต
ยา่นเมอืงเกา่ เมอืงไฮเดลิแบรค์ เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเมอืงมาตังแต่โบราณ ตัวโบสถถ์ูกลอ้มรอบไปดว้ยลานนําพุและคาเฟ่ 
โดยโบสถถ์กูสรา้งขนึจากฐานเดมิของโบสถเ์กา่ และกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากแห่งหนงึของเมอืงไฮเดลิแบรค์ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง 50 นาท)ี ประเทศลกัเซมเบริก์ 
(Luxembourg) เมอืงทมีพีนืทขีนาดเล็กทสีดุแห่งหนงึของทวปียโุรป มพีนืทปีระมาณ 2,586 ตร.กม.  
นําท่าน ผา่นชม ยา่นเมอืงเกา่เมอืงลกัเซมเบริก์ (Old Town Luxemburg) เมอืงแห่งแกรนดด์ยุค ผา่นชม สะพานสมยั
โรมนั (Bridge of Roman), วหิารนอเทรอดาม แหง่เมอืงลกัเซมเบริก์ (Notre-Dame de Luxembourg) 
ประตมิากรรมสํารดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล็์อตต ์ศาลาวา่การเมอืงลักเซมเบริก์ พระราชวงัทปีระทับของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา 
โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และ ป้อมปราการสมัยโรมัน ท่านจะไดส้ัมผัสววิทวิทัศนท์สีวยงามของบา้นเรอืนสมัยเกา่ทตีังเรยีงรายอยู่ตาม
แนวเขา 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Ibis Luxembourg Sud, Luxembourg, Luxembourg หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 
วนัทหีา้ เมอืงลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบริก์ - เมอืงบรูจจ ์ประเทศเบลเยยีม - จตัุรสัเดอะมารค์ - หอระฆงั - ศาลาว่า

การเมอืงบรูจจ ์- เมอืงบรสัเซลส ์                  (B/-/D)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรูจจ ์(Bruges) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 40 นาท)ี ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัว

เมอืงตงัอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนอืของประเทศ ทางตอนเหนอืของเมอืงมลํีานําทใีชใ้นการคมนาคมรอบๆได ้ทําใหบ้รจูจเ์ป็นทรีูจั้ก 
และ ไดรั้บการขนาดนามวา่ "เมอืงมรดกโลกเกา่แกส่ลีูกกวาด (World Heritage City, Candy Color) หรอื เวนสิเหนอื 
(Venice of North)" ศนูยป์ระวตัศิาสตรข์องเมอืง ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 2000 

 นําทา่น ผา่นชม จตัรุสัเดอะมารค์ (The Markt Square) ตงัอยู่ใจกลางเมอืง มทัีงอาคารหนา้จัวสสีดสวยงาม หอระฆังสงูลวิ 
รา้นคา้มากมาย ทําใหด้คูกึคักอยูต่ลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมอีนุสาวรยีข์องฮโีร่สองคนคอื Pieter de Coninck และ Jan Breydel 
ทังคู่เคยเป็นแค่พ่อคา้ธรรมดาๆ แต่วา่ไดลุ้กขนึมาต่อตา้นการปกครองของดยุกแห่งเบอรก์ันดไีดส้ําเร็จ ชาวเมอืงจงึร่วมกันสรา้ง
อนุสาวรียไ์วเ้ป็นทีระลกึถงึอสิรภาพช่วงสันๆของเมอืงบรูชไว ้ผา่นชม หอระฆงั (Belfry of Bruges) หอคอยสงูเด่นกลาง
จัตรุัสบรชูแหง่นีมคีวามสงูถงึ 83 เมตร เป็นสญัลักษณ์แหง่อํานาจและอสิรภาพของชาวบรูชในชว่งยุคกลาง บนหอคอยเป็นทเีก็บ
ระฆังมากถงึ 57 ใบ ระฆังใบทมีชีอืเสยีงทสีดุมชีอืวา่ Victory Bell มขีนาดกวา้ง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเป็นทีตังของ 
ศาลาวา่การเมอืงบรจูจ ์(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหรา เพราะวา่ในอดตีเมอืงนีทํามาคา้ขาย
คลอ่ง ตัวอาคารสรา้งดว้ยสไตลโ์กธคิอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันทนีกี็ยังทําหนา้ทเีป็นศาลาวา่การเมืองของเมืองสวยแห่งนอียู่ บรเิวณ
รอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปดว้ยอาคารทตีกแต่งอย่างสวยงามไม่แพจ้ตุรัสมารค์ ทนีมีักจะใชเ้ป็นสถานทจัีดงานสําคัญต่างๆของ
เมอืงบรชู มรีา้นคา้จําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงมากมาย โดยเฉพาะรา้นขายผา้ลกูไมท้มีชีอืเสยีงของเมอืง 

** อสิระอาหารกลางวนั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง 20 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ
เบลเยยีม (Belgium) ตงัอยูใ่นทวปียุโรปตะวนัตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเกา่แกท่มีปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี ประเทศ
เล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยูใ่นยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทมีคีูบ่่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกันมาก
ทสีดุ ดว้ยตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมสําคัญต่างๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ซงึยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะ
แบบโกธคิอย่างครบถว้น นอกจากนีเมืองบรัสเซลส ์ยังเป็นทีตังของสถานทีราชการทีมีความสําคัญของสหภาพยุโรป เช่น 
สํานักงานใหญ่ของสหภาพยโุรป และ Nato 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 นําคณะเขา้สูท่พีกั Best Western Brussels South, Brussels, Belgium หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทหีก เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม - อะตอมเมยีม - จตัรุสักรองดป์ลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ - รูปปนัเด็กนอ้ย
ยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ - เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชร
และอญัมณี - โรงงานผลิตเบยีร ์ไฮเนเกน้ - ย่านดมัสแควรอ์นุสรณ์สถานแห่งชาต ิ- ท่าอากาศยานนานาชาติ
อมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย                     (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ อะตอมเมยีม (Atomium) อาคารไฮเทคแหง่น ีมคีวามสงู 330 ฟตุ ประกอบดว้ยวตัุทรงกลม 9 

ลูก แต่ละลกูมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางขนาด 18 เมตร รวมนําหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบนานพอๆกบั
ระยะเวลาการสรา้ง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนทิรรศการ และตรงแกนกลาง
ใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์วีา่กนัวา่เป็นลฟิทท์เีร็วทสีดุในยุโรป สถานทแีห่งนีสะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาตใินศตวรรษท ี
20 และการฟืนฟเูศรษฐกจิโลกหลังความบอบชําจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมอืวนัท ี17 เมษายน ค.ศ. 1958 
เพอืแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 
นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืทจีะเรียกกันอกีอย่างว่า จัตุรัสแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) 
ตงัอยู่ใจกลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานททีอ่งเทยีวอันดับหนงึของประเทศเบลเยียม ไดช้อืวา่มคีวามสวยงามมากทสีุดของยุโรป 
แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นโีอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนว
ต่างๆ ซงึอาคารส่วนใหญ่นันจะสรา้งมาตังแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารทลีอ้มรอบจัตุรัสแห่งนีอยู่จะมีความสูงสง่างามเป็น
อย่างยงิ อดตีอาคารเหล่านีเคยถกูทําลายดว้ยนํามอืของทหารฝรังเศสทใีชปื้นใหญ่ยงิทําลายทงิ หลังจากทกีองทัพฝรังเศสพ่าย
เเพอ้ยา่งยับเยนิทสีงครามวอเตอรล์ ูโดย ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมอืปี ค.ศ. 1998 ผ่านชม อาคารทเีป็นจุดท่องเทยีวทีมีความสวยงามและน่าสนใจอย่างท ีโบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 
(Jacques Sur Coudenberg) ทสีรา้งมาตังแต่ยุคศตวรรษท ี18 นอกจากนีแลว้บรเิวณแห่งนจีะมกีารจัดงานเทศกาลสําคัญๆ
ต่างๆของประเทศเบลเยยีมอกีดว้ย ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กล่าวได ้

 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั รูปปนัเด็กนอ้ยยนืปสัสาวะ แมนเิกนพสิ (Manneken Pis) รปูปันอนัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
น ีโดยนําจากนําพนุ ีชาวเมอืงและชาวต่างชาตนิยิมดมืกนัเมอืมาถงึเมอืงบรัสเซลส ์
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ตงัอยูร่มิฝังแมนํ่าอมัสเตลิ (Amstel) เรมิกอ่ตังประมาณครสิตศ์ตวรรษท ี12 ปัจจบุันเป็นเมอืงที
ใหญ่ทีสุดของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ เป็นเมืองศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีสําคัญแห่งหนึงของทวปียุโรป โดยเฉพาะช่วง
ครสิตศ์ตวรรษท ี17 ซงึเป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอมัสเตอรดั์มจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แต่ศนูยก์ลางของ
หน่วยงานรัฐบาลนันอยูท่เีมอืงเฮก      
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 นําทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพอืชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดัตชท์สีรา้งมาตงัแตศ่ตวรรษ

ท ี17 ระหวา่งลอ่งเรอืผา่นบา้นเรอืนแพทอียู่รมิคลองทมีอียูม่ากถงึ 2,500 หลัง ผา่นชมเขตทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงอัมสเตอดัม ชม
ตกึรามบา้นชอ่งทตีงัอยูร่มิคลองอนัมเีอกลักษณ์ทสีวยงามแปลกตา ซงึบา้นรมิคลองเหล่านีจะมสีว่นหนา้บา้นไม่กวา้งมากนัก และ
สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกบัเรอเนสซองสต์ัวตกึใชอ้ฐิแดงกอ่แบบไมฉ่าบปูน ตกแต่งเป็นภาพปนูปันเทพเจา้กรกีอย่าง
สวยงาม และหนา้จัวมไีมย้นืออกมา เพอืแขวนลอกไวส้ําหรับขนสงิของเขา้บา้นทางหนา้ต่าง เพราะหนา้บา้นแคบและประตูก็เล็ก ดู
แปลกตาทไีมส่ามารถหาชมทใีดได ้** กรณีทเีรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใด เชน่ สภาพภมูอิากาศไมเ่ออือาํนวย เรอื
ปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนงึ ทุกกรณี 
เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทงัหมด **  

 นําท่านเดนิทางสู ่สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อตุสาหกรรมจากวทิยากรผู ้
ชํานาญตลอดจนขันตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีทมีคีา่ทสีดุ มชีอืเสยีงทสีดุในโลก ดว้ยผลงานทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก คือ
ฝีมอืการเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิยัมงกฎุเพชร “ โคอนิอร ์” ของสมเด็จพระราชนิี อลซิาเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็น
ผลงานจากทนี ีนําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้กําเนดิของเบยีร์
ไฮเนเกน้อยูท่เีมอืงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์กอ่ตังขนึในปี ค.ศ. 1864 ปัจจบุันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญ่
ทสีดุอนัดับ 3 ของโลก เป็นเบียรท์มีคีณุภาพและรสชาตดิทีสีดุการันตดีว้ยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลติเบียรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ด
ตัวลง และถูกดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑใ์หนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ยยีมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติังแต่กอ่ตังโรงเบยีรแ์ห่งนี
ขนึมา และจําหน่ายของทรีะลกึเกยีวกับเบียรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลือกซอืมากมาย ** คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ 
ประมาณ 22 ยโูร (EUR.) หรอื คาํนวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ทงันขีนึอยูก่บัประเภทของบตัร ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ ่ทมีสีถานทสํีาคัญๆตังอยูม่ากมาย อยา่งมมุหนงึเป็น
ทตีงัของโบสถใ์หม่ทสีรา้งขนึในตอนปลายศตวรรษท ี14 และผา่นการบรูณะซอ่มแซมปรับปรงุจนถงึสรา้งใหม่ หลายต่อหลายครัง
จนมีความสวยงามน่าชมอย่างทีเห็นในปัจจุบัน บรเิวณเดยีวกัย คือ อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ(National Monument) เป็น
รปูทรงกรวยสขาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขนึในปีค.ศ. 1956 เพอืเป็นอนุสรณ์แกผู่ท้เีสยีชวีติในสงครามโลกครังท ี

** อสิระอาหารกลางวนั และ คาํ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ท่านมเีวลาใน
การทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 



 

  

 

 

 

21.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva Airways เทยีวบนิท ี
BR076 (เทยีวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

วนัทเีจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-)  
13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทยีวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดยีว
เพมิ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตวั 

30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2562 30NOV BR075 BKK-AMS 12.50-19.35 
05DEC BR076 AMS-BKK 21.30-14.30+1 42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

05 - 11 ธ.ค. 2562 
(05 ธ.ค. วนัคลา้ยวนัเฉลมิฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วนั

รฐัธรรมนูญ) 
05DEC BR075 BKK-AMS 12.50-19.35 
10DEC BR076 AMS-BKK 21.30-14.30+1 45,999 45,999 45,999 9,999 29,999 

26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2563 
(31 ธ.ค. วนัสนิปี / 01 ม.ค. วนัขนึปีใหม)่ 

26DEC BR075 BKK-AMS 12.50-19.35 
31DEC BR076 AMS-BKK 21.30-14.30+1 52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ** 

 
** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศเยอรมนั ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

สําหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนาํสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทําการ (บาง
กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจาํเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื
ทา่นภายใน 3-5 วนัทําการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทุกกรณี ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททุีกครงักอ่นทําการออก
บตัรโดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีาํหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) ** 

 
** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอื

หนงึ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี
ขอ้จํากดัเรอืงของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีที

ทา่นมคีวามประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวนัเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Eva Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้
ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนกัรวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก.  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่โรงแรมทพีกัระดับมาตราฐานตามทรีายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีาน
เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพีักไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรือ ผ่านชม ทังนีขนึอยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกันเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิต่อเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง) 



 

  

 

 

 

 คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 39 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,560 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความ
พงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซี่าทอ่งเทยีว ประเทศเยอรมนั ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนขีอความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทยีนืเอกสาร 
สแกนนวิ กบัเจา้หนา้ทขีองบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทไีปดแูล และ อาํนวยความสะดวกในวนันนั) 
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรณุาทาํการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกีําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่ง
และทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวนั และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระ
เงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั 
กรณีทอียูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทกีําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น
วนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถือวา่เป็นวนัหยุด
ทําการของทางบรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเทา่นัน ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง
มาทบีรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้บัมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั
หนงึ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทงัน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้ก่นักท่องเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรือซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทกีําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีี
ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนงึได ้และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 



 

  

 

 

 

1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 
(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครอืงปรับอากาศ เนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภูมตํิา  
3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขนึมากกว่ากําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการ

ปรับเปลยีนหรอืยา้ยทพีักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั การยนืคํารอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์นืรบัคาํรอ้งขอวซีา่ เพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์ในบางกรณี) ทังนีขนึอยู่กับ

จํานวนของผูส้มัครในแต่ละชว่งเป็นสําคัญ  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยืนวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยร์ับคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยนืวซีา่วนัใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพอืกจิธรุะสว่นตัว
ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซงึอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซงึอาจทําใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยู่ใน
ระหวา่งการพจิารณาทสีถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตังแตข่ันตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วนั และ เวลาที
ทา่นสะดวกจะยนืวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง หากมคีวิยนืวา่งช่วงทที่านสะดวก แผนกวซี่าจะดําเนนิการใหด้ทีสีดุทจีะชว่ย
อํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ังน ีการนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซอื 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทเีร็วขนึ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขนึ  
3.2 การยนืแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนยีงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิทงัหมด ** 
ประเทศททีา่นสามารถเลอืกซอืบรกิารพเิศษนไีด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝรงัเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอแลนด ์เทา่นัน  
** สําหรบัการให้บรกิาร และ ค่าบรกิารของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทเีป็นกรณีพิเศษอีกครงั อาจมีการ
เปลยีนแปลง ** 

4. กรณีททีา่นไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ
ก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึตามจรงิทงัหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แต่วซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดร้ับการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนอืงจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทที่านตอ้งการ
ยนืกอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิัวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันี ขนึอยู่กับจํานวนผูส้มัครในช่วงนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดูกาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นญุาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขนัตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพอืเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนล่วงหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหวา่งขนัตอนการพจิารณาวซีา่ 
อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทังหมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคัญกอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอายุ ไมช่ํารุด และ ยังมีวนัคงเหลอืในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์วีซี่าเชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทยีวกับคณะนี 
สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่น
แลว้อยา่งนอ้ยหนงึครงั หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย 
และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทียวเท่านัน โดยจะตอ้ง
อยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุันทมีอีายุคงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบุวันทสีามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่ากําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซีา่ ทังนี ขนึอยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ทมีีการ
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบเกยีวกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้
เนอืงจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน
กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 



 

  

 

 

 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งใน
ครังตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนีขนึอยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคัญ 

11. การทวีซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีวัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสียหายใดๆไดท้ังสนิ 
เพราะเนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื 
อาํเภอ ทอีาศยัอยู ่, ใบปกครองบตุรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , ใบสําคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยนืคาํรอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูต
ตอ้งการ เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่านนั ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีุด สําหรบัเด็กทอีายุตาํกวา่ 18 ปีบรบูิรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้่ายในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธไิมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทจีองเฉพาะทวัรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ท่านจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ
จอง ตัวเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนือจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันทที่านเดนิทาง ไป และ 
กลับ เพอืใชใ้นการประกอบการยืนขอวซี่าใหค้รบตามเงือนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยนืขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนอืงจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนื
ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นน ีหรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ
กรณีทใีนวนันัดหมายเพอืยนืขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยนืขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป
ตามเงอืนไขการยกเลกิทงัหมด  

 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลือกทนัีงบนเครอืงบนิทุก

กรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหม่ทตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกนั ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวฒันธรรมประจําชาตขิองแต่ละสาย

การบนิทกีําลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สีําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสิําหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไม่
มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรอื
ทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทงัหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลยีนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บรษัิทกํากบัเทา่นนั 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที
บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื



 

  

 

 

 

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นนั 

12. คณะทัวรน์ ีเป็นการชําระคา่ใชจ้า่ยทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ทเีกดิขนึจรงิทงัหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตุการณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทจีองเฉพาะทวัรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วนัทหีนงึ) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง 
ทา่นจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยู่ในเวลานันๆ กรณีน ีจะมีค่าใชจ้า่ยเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเทา่นัน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก
ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตัวแทนแลว้ทังหมด 

 
การเตรยีมเอกสาร เพอืยนืคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศเยอรมนั 

1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํากวา่ 2 หนา้ 
(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่นนั) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไมซ่ํากบั
วซีา่ประเทศอนืๆทเีคยไดร้ับ เทา่นัน 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตุําแหน่ง วนัเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบุชอืประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหนว่ยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธรุกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ังน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรีับยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซี่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดังน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้นืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทงัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 



 

  

 

 

 

- สําเนาทะเบยีนมรณะบัตร 
** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บุตร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสําคญัดงัน ี** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหกั้บผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถู้กรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง
ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จําเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แผนทกีารเดนิทาง เพอืการยนืคํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศเยอรมนั 
สถานท ี: สถานทตูเยอรมนั 
การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั เนอืงดว้ยเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั สถานทตูไมอ่นุญาตใหน้ํารถสว่นตวัภายนอกเขา้มาจอดทุก

กรณี หากท่านเดนิทางโดยรถสว่นตัว สามารถจอดไดท้อีาคารสํานักงานตา่งๆบนถนนสาธร 
   : ขนสง่สาธารณะ รถไฟใตด้นิ MRT ลงสถาน ีลุมพนิ ีโดยใชท้างออกหมายเลข 2 (ฝงัถนนสาธร) จากนันเดนิชดิซา้ย

ตามทางมา้ลาย ผา่นอาคาร Q House Lumpini และสาธรซอย 1 ประมาณ 300 เมตร สถานทตูเยอรมนัจะตังอยู่บรเิวณป้ายรถเมล ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบอืงตน้ เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวเชงเกน้ ประเทศเยอรมนั 
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู่ 
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทอีอก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปจัจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบอุาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายกุรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแต่วันท ี.................. ถงึวันท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแต่วันท ี.................. ถงึวันท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแต่วันท ี.................. ถงึวันท ี...................... 

13. ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 
   ตัวผูส้มคัรเอง 
   มผูีอ้นืออกคา่ใชจ่้ายให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีุดเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อาํนวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


