
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17482  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 

8 วนั 5 คนื 
ซุปตาร.์..ดอกทวิลปิมาแวว้วว 

ก าหนดการเดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 2563 
โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปราสาทไฮเดลเบริก์ - มหาวหิารโคโลญ - Designer Outlet Roermond 
กรีธ์ฮอรน์ - หมูบ่า้นประมงโวเลนดมั - ซานสส์คนัส ์- สวนเคอเคนฮอฟ 

เกนท ์- บรจูจ ์- บรสัเซลส ์

**ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัรค์นไทย 

ทา่นละ 55 EUR/ทา่น/ทรปิ  ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ - อาบดูาบ ี

 

17.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์ (EY) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

20.10 น.      ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการ

บนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

 22 - 29 เมษายน 2563  46,888 9,900 

30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง  อาบดูาบ ี- แฟรงกเ์ฟิรต์ - ไฮเดลเบริก์ - ปราสาทไฮเดลเบริก์ - จตัรุสัโรเมอร ์  

00.10 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ (แวะเปลีย่น

เครือ่ง) 

02.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมันนี โดยสายการบนิเอทฮิดั แอร์

เวย ์เทีย่วบนิที ่EY001 

06.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเยอรมัน ชา้

กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heideberg) เมืองแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ัง

แม่น ้าเน็กคาร์ เป็นเมอืงศูนยก์ลางการศกึษาที่ส าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเด

ลเบริ์ก ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน จากนัน้น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ ปราสาทไฮเด

ลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเชงิเขาเหนือแมน่ ้าเน็กคาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิ

ทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายกุวา่ 900 ปี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 หลังจากทานอาหารกลางวันเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) จัตรัุสทีม่ี

ชือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง อนุสาวรยีเ์ทพธดิา ทีย่นืตระหง่านในอริยิาบทมอืขวาถอืดาบมอืซา้ย

ถือตาชั่ง อสิระชอ้ปป้ิงย่านถนน Zeil เป็นถนนคนเดินย่านชอ้ปป้ิงหลักของแฟรงก์เฟิร์ต ที่มี

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  อยูบ่นถนนเสน้นีม้ากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  

ทีพ่กั  โรงแรม  Mercure Hotel Eschborn Süd หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

    
 

 

วนัทีส่าม    แฟรงกเ์ฟิรต์ - โคโลญ - มหาวหิารโคโลญ - Designer Outlet Roermond 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญ (Cologne) เป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุของเยอรมันนี และเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารโคโลญ (Cologne 
Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กประจ าเมอืงโคโลญ และเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวครสิต์นิกาย
โรมนัคาทอลกิมาตัง้แตเ่ริม่สรา้งในชว่งศตวรรษที ่13 ตัวโบสถนั์น้มขีนาดใหญแ่ละโดดเด่นดว้ยหอคอย
แฝดสูงเกอืบ 157 เมตร งดงามดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ตกแต่งดว้ยรูปปั้นนักบุญแสนประณีต ดว้ยการ
เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ส าคัญของเยอรมนีและยโุรปท าใหม้หาวหิารโคโลญไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกไปเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ปี 1996 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหอ้สิระ
ท่านชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิเชน่ Gucci, Armani, Calvin Klein, Burberry, Diesel และอกี
มากมาย อสิระอาหารการวันเพือ่ใหท้า่นสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4)  

ทีพ่กั  โรงแรม BEST WESTERN Leoso Hotel Leverkusen หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

วนัทีส่ ี ่      โคโลญ - กรีธ์ฮอรน์ - โวเลนดมั - หมูบ่า้นกงัหนั ซานนส์คนัส ์- อมัสเตอรด์มั 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 น าท่านเดนิทางสู่หมูบ่า้น กรีธ์ฮอรน์ (Giethoorn) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีป่ราศจากถนนเป็นหมูบ่า้นที่
เต็มไปดว้ยคลอง ไดรั้บฉายาว่า “เวนสิแห่งเนเธอรแ์ลนด์” น าท่านล่องเรอืชมหมู่บา้น กรีธ์ฮอรน์ ชม
บรรยากาศสองขา้งทางของหมูบ่า้น    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นประมงโวเลนดมั (Volendam) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ พรอ้มดว้ยบรรยากาศ 
สสีันของตัวอาคารทีส่ดใส สองฝ่ังถนนใจกลางหมูบ่า้นนัน้เต็มไปดว้ยมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้น
ขายของทีร่ะลกึ จากนัน้เดนิทางไปยัง หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) ทีต่ัง้อยู่
ทางตอนเหนอืของอมัสเตอรด์ัม ทีน่ีเ่ราจะไดเ้ห็นบา้นไมส้ไตลฮ์อลแลนดแ์ท ้ๆ  กงัหันลมเกา่แกท่ีบ่างตัว
ยังคงท างานไดเ้ป็นปกติ ไดส้ัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอร์แลนด์ ภายในหมู่บา้นยังม ี
พพิธิภัณฑซ์านส ์(Zaans Museum) ซึง่ภายในนอกจากการจัดแสดงวธิชีวีติของชาวดัตชแ์ลว้ ก็มกีาร
สาธติวธิกีารท ารองเทา้ไมแ้ละการท าชสีใหช้มดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

ทีพ่กั  โรงแรม Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้  อมัสเตอรด์มั – ลซิเซ ่- สวนเคอเคนฮอฟ - เกนท ์ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) น าท่านเขา้ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ สวนเคอเคนฮอฟ 
(Keukenhof) เป็นเทศกาลทีจ่ัดเพยีงปีละหนึง่ครัง้เท่านัน้ โดยจัดขึน้ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิประมาณ
เดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคมของทุกปี ** การเบ่งบานของดอกทวิลปิ ขึน้อยู่กับปัจจัยทางสภาพ
ภมูอิากาศเป็นส าคัญ**  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เกนท ์(Ghent) หนึง่ในเมอืงใหญ่ของเบลเยยีม ทีย่ังอนุรักษ์อาคารบา้นเรอืน

เก่าแกเ่อาไว ้สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจากยคุกลาง และโบสถเ์กา่แก่ เราจะไดเ้ห็นปราสาทเกา่แก่
ขนาดใหญท่ีม่มีาตัง้แตย่คุกลาง ปราสาทกราเวนสตนี (Gravensteen) ทีเ่คยเป็นทัง้ทีอ่ยูอ่าศัยของ
ขนุนาง ศาลาว่าการ และคุก ปัจจุบันไดถู้กบูรณะและใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมภายใน และทีใ่จกลาง
เมอืงเก่าเกนทเ์ราจะไดเ้ห็น โบสถเ์ซนตน์โิคลสั (St. Nicholas’s Church) โบสถข์นาดใหญ่
อลังการและมากดว้ยประวัตศิาสตร์ส าคัญ โบสถ์เซนต์นิโคลัสนี้มีอายุกว่า 700 ปี สวยสง่าดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ มาทีเ่มอืงเกนทก์็ตอ้งมาชมโบสถน์โิคลัสนี่ละ จากโบสถเ์ซนตน์โิคลัส เดนิ



ไปอกีนดิก็จะเจอกับหอคอยสงูใหญ่ของ มหาวหิารเซนตบ์าโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ์
โบราณทีส่ามารถยอ้นประวัตไิปไดก้ว่า 1,000 ปี แต่ยังงดงามดว้ยการตกแต่งและออกแบบในศลิปะ
สไตลโ์กธคิ ถอืเป็นอกีหนึง่จดุเชค็อนิเมอืงเกนทท์ีไ่มค่วรพลาด  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (10)  

ทีพ่กั  โรงแรม Holiday Inn Gent Expo หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก       เกนท ์- บรจูจ ์- บรสัเซลส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เป็นเมืองเล็กๆรมิทะเลสาบ  ที่มีความส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์เนื่องจากเคยเป็นเมอืงท่าและมคีวามส าคัญทางดา้นศลิปะ ไดรั้บฉายาว่า “เวนสิเหนือ” 

และยังไดรั้บเป็นเมอืงมรดกโลกของยูเนสโกเนื่องตัวเมอืงทีม่รีูปทรงเหมอืนไข ่ชม มารเ์ก็ต สแควร ์

(Market Square) ยา่นใจกลางเมอืงบรจูจ ์ทา่นสามารน่ังรถมา้หรอืน่ังเรอืชมคลองชมเมอืงทีม่อีาคาร 

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ บารอก เรเนซองสป์ะปนกนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)  

น าท่านเดนิทางสู่เมือง บรสัเซลส ์(Brussels) เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและเป็น

ศูนยก์ลางหรือเมอืงหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป น าท่านชม จตัุรสักรองด ์ปลาซ 

(Grong Plas) ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงบรัสเซลล์ ไดช้ือ่ว่าเป็นจตุรัสทีม่คีวามสวยงามมากของยุโรป 

ดว้ยอาคารที่เก่าแก่มากมายหลายรูปแบบ เช่น สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค โกธคิ และ นีโอโกธคิ 

เรยีกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึง่อาคารส่วนใหญ่นัน้จะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุค

กลาง และน าท่านชมไฮไลทส์ าคัญของเมอืงบรัสเซล แมนเนเกน พสิ (Manneken Pis) รูปปั้นที่

หลอ่ดว้ยทองแดง มรีปูแบบเป็นเด็กชายสงูประมาณ 60 เซนตเิมตร ยืน่อยูใ่นทา่ปัสสาวะ 

ทีพ่กั  โรงแรม ibis Hotel Brussels Airport หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีเ่จ็ด      บรสัเซลส ์- ดไูบ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (13) 

06.00 น.     น าทกุทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานบรัสเซลส ์เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
10.05 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ 

เอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY058 
19.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

21.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพฯ  

06.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัรค์นไทย  

ทา่นละ 55 EUR/ทา่น/ทรปิ  ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่เชง้เกน้ 4,000 บาท/ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี หากท่านไมผ่่าน

การพจิรณาจากสถาณทตู) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศกท์ง้ถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่,หวัหนา้ทวัรค์นไทย, 55 EUR/ทา่น/ทรปิ ท ัง้นีท้า่สามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 



เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มคา่วซี่า 4,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณี

ลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 



11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศยโุรป สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ : 

1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วันขึน้ไป คืนค่ามัดจ าทัง้หมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแลว้ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ) 

2. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40-49 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31-39 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

6. กรณีวซีา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซีา่ไมผ่่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่
และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้)  

 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่วซี่าเยอรมัน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้ว่างคู่ทีย่ังไมป่ระทับตรา 2 หนา้ขึน้
ไป โปรดตรวจดอูยา่งละเอยีด  

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง หา้มสวมแวน่สายตาและคอนแทคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, หา้มสวมต่าง
หแูละเครือ่งประดับ พืน้หลังฉากสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนตเิมตร ขนาดของใบหนา้
ตอ้งมขีนาดใหญ ่80% ของพืน้ที ่ตอ้งรวบผมใหเ้ห็นใบหูและคิว้ทัง้ 2 ขา้งและตอ้งเห็นไหล่
ทัง้ 2 ขา้ง จ านวน 2 รปู  ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. เอกสารส าคัญสว่นบคุคล  

3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีจดทะเบยีนสมรส)  

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (กรณีมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 

3.5 ส าเนาสตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท (มอีาย ุ30 วัน นับจากวันทีอ่อกการงาน) ใบรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่
ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทนี้ และ
ชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (ไมเ่กนิ 3 เดอืน นับจากวันทีอ่อก) ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองทีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 
เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค์หรือใบเสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มฉบับแปลภาษา
องักฤษ 

6. หลักฐานทางการเงนิ (มอีาย ุ7 วัน นับจากวันทีอ่อก) 

- รายการเดนิบญัชอีอมทรัพย ์(Statement) 6 เดอืนจากธนาคารเท่านัน้ ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิ
สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายใน



การเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา **สถานทูตไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแส
รายวัน และสหกรณ์ออมทรัพย*์* 

- กรณีทีผู่อ้อกค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งมหีนังสอืสปอนเซอร ์และหลักฐานเชือ่มโยงความสัมพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น 
ทะเบยีนสมรส สตูบิตั ิพรอ้มเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

- กรณีที่บรษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย ในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดง ความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการ
กลับมาท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

7. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา  

- จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางสถาบนัการศกึษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจรงิ) เท่านัน้ (มอีาย ุ30 วัน นับจากวันที่
ออก) 

8. กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่และแม ่

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ ** ตอ้งไปขอหนังสอืยนิยอมจากทีว่่าการเขตหรอือ าเภอ
เทา่นัน้ และระบชุือ่บคุคลทีเ่ด็กจะเดนิทางไปดว้ยและความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางทีม่ตีอ่เด็ก** พรอ้มเอกสารดังตอ่ไปนี ้

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9. **กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการปกครองบตุรและเอกสาร
การหยา่รา้งตอ้งมขีอ้ความระบวุา่มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว** 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบับดิา มารดา  

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซน็แบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่ใหก้บับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้ง
ช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่ เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เชน่กนั 

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลย
พนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

 

หมายเหต ุ

เอกสารทกุฉบบัตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และชือ่ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอตทกุตัวอกัษร 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์รายละเอยีดในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 
** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!!** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้



 

 

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)............................................................................................................. 

นามสกลุตอนเกดิหรอืกอ่นสมรส................................................................................................................. 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ...................................................................................................................................... 

เลขทีพ่าสปอรต์.......................................................วันหมดอาย.ุ.............................................................. 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   หยา่   หมา้ย 

     

ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ที่ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด ้
................................................................................................................. 

จังหวัด.......................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ( บ ้า น )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์ ( มื อ
ถอื)................................................... 

***กรณุาระบ ุEmail............................................................................................................................... 

 

อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน  

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ............................................................................................................... 

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

จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย.์..................................................... 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน/สถานศกึษา ................................................................................................................. 

รายไดต้อ่เดอืน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศัพทท์ีท่ างาน/สถานศกึษา...........................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย  

กรณีเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบปุระเทศ รหัสวซีา่ วนั/เดอืน/ปี ของวันออกและวันหมดอายขุองวซีา่ 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ...............................................................................................................................................  

4. ...............................................................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย  

กรณีเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบ ุประเทศ วัน/เดอืน/ปี ทีพ่มิพล์ายนิว้มอื 

1. ...............................................................................................................................................  

2. ...............................................................................................................................................  

 

ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตผุลในการถกูปฎเิสธ)........................................................................................................ 

 

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

    ตัวผูข้อวซีา่เอง  

    มผีูอ้ ืน่ออกให ้ชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ........................................................... ความสมัพันธ.์..................... 

 

 

 



 


