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วันแรก (31 MAR 23) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา        
16.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สาย

การบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 
19.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 831 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที) 
22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร์ น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ประเทศ

เยอรมนี (รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 3 ชัว่โมง 5 นาที) 
 

วันที่สอง (01 APR 23) โดฮา – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตรัุสโรเมอร์ – โคโลญ    เช้า / กลางวัน / เย็น  
01.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ 

เท่ียวบินท่ี QR069 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาที) 
07.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและรับ

สัมภาระเรียบร้อย (ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไมร่้วง เวลาทอ้งถ่ินประเทศเยอรมนัชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่เป็นอนัดบั 5 
ของประเทศเยอรมนี อิสระใหท้่านเดินเล่น จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมือง อีกทั้งดา้นขา้งยงัมี ศาลาว่าการเมือง (The Romer) หรือ Frankfurt City Hall และ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 
(Frankfurt Cathedral) มีอีกช่ือนึงวา่ “มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว” มหาวิหารแห่งน้ีนบัวา่เป็นแลนดม์าร์กส าคญั
ของเมือง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก ท่ีมีความสูง 95 เมตร มหาวิหารน้ีเป็นดัง่ศูนยร์วมใจของคนในชาติเยอรมนี 
และเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมือง 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ***เมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมัน*** 
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 191 กม. / 2.45 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับส่ีของประเทศ

เยอรมนี และเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ตั้ งอยู่ริมสองฝ่ังแม่น ้ าไรน์ สถาปัตยกรรมมีการผสมกันระหว่าง
ส่ิงก่อสร้างสมยัใหม่และเก่าอย่างลงตวั น าท่านชมความงดงามตระการตาบริเวณภายนอกของ มหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) อายุกว่า 900 ปี ไดรั้บการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดดเด่น
ด้วยหอคอยคู่ และสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีจดัเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโคโลญ คู่กันกับสะพานโฮเอินซอลเลิร์น 
(Hohenzollern Bridge) สะพานขา้มทางรถไฟท่ีทอดขา้มแม่น ้ าไรน์ จากนั้นน าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่ารอบมหา
วิหาร ชมอาคารต่างๆท่ีถูกการบูรณะให้เหมือนเก่าและยงัคงถูกรักษาให้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็น
ศาลากลางเมือง หรือโบสถต์่างๆ 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพกั  Mercure Hotel Koeln West หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม (02 APR 23) โคโลญ – ลกัเซมเบิร์ก -ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก-บรัสเซลส์-อะตอมเมียม 
  จัตุรัสกรองด์ ปลาส- Manneken Pis     เช้า / - / เย็น  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 194 กม. /  3 ชม.)  ประเทศลักเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) เมืองท่ีมีพื้นท่ีขนาดเลก็ท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีปยโุรป มีพื้นท่ีประมาณ 2,586 ตร.กม. 
น าท่าน ผา่นชม ยา่นเมืองเก่าเมืองลกัเซมเบิร์ก (Old Town Luxemburg) เมืองแห่งแกรนดด์ยคุ ผา่นชม สะพานสมยั 
โรมนั (Bridge of Roman) , โบสถโ์นเตรอะดาม เมืองลกัเซมเบิร์ก (Notre-Dame de Luxembourg ประติมากรรม
ส าริดของแกรนดด์ชัเชส ชาร์ลอ็ตต ์ ศาลาวา่การเมือง ลกัเซมเบิร์ก พระราชวงัท่ีประทบัของแกรนดดยคุ อาคาร
รัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และ ป้อมปราการสมยัโรมนั ท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์ ท่ีสวยงามของบา้นเรือสมยัเก่า
ท่ีตั้งเรียงรายอยูต่ามแนวเขา 

เท่ียง         ** อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 

(ระยะทาง 224 กม. /  3.15 ชม.) เมืองหลวงของ
ประเทศเบลเยี่ ยม  ท่านถ่ าย รูปคู่   อะตอมเมียม 
(Atomium)  ป ระ ติม ากรรม  รูปอะตอมม หึม า 
สัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศ
ยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ถ่ายรูปดา้นนอกกบัพระราชวัง
หลวงแห่งบรัสเซลส์ (Royal Palace of Brussels) เป็น
สถานท่ีท่ีกษตัริยเ์บลเยีย่มใชเ้ป็นท่ีประทบัทรงงานและปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่างๆ ถ่ายรูปคู่ รูปป้ันเด็กชายก าลัง

ฉ่ี (Manneken Pis) ประติมากรรมท่ีถูกใช้เป็นสัญลกัษณ์
ในการแสดงความเขม้แข็ง และสามคัคีของชาวบรัสเซลส์ 
มาตั้งแต่การรอดพน้จากความเสียหายอยา่งน่าอศัจรรย ์ใน
เหตุการณ์ปฏิวัติฝร่ังเศส บริเวณจัตุรัสกรองด์ ปลาส 
(Grand-Place) จดัเป็นหน่ึงใน จตัุรัส ท่ีสวยงามท่ีสุดใน
ยุโรป  เ ป็นสถานท่ี ซ่ึ ง เ ป็น จุดรวมของอาคารและ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและเก่าแก่เเบบบาร็อก โกธิค เละ 
นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวม ของบรรดาสถาปัตยกรรม

แนวต่างๆ ท่ีงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยท่ีน่ีนั้นไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วยซ่ึง
อาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง โดยแต่ละอาคารท่ีลอ้มรอบจตุัรัสแห่งน้ีอยู่ จะมีความสูงเป็น
อย่างยิ่ง เเต่อาคารเหล่าน้ีก็เคยถูกท าลายดว้ยน ้ ามือของทหารฝร่ังเศสท่ีใช้ปืนใหญ่ยิงท าลายทิ้ง หลงัจากท่ีกองทพั
ฝร่ังเศสพ่ายเเพอ้ย่างยบัเยินท่ีวอเตอร์ลู ผ่านชม อาคารท่ีเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและน่าสนใจอย่างท่ี  
โบสถ์จคั เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก (Jacques-sur-Coudenberg) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 นอกจากน้ีแลว้บริเวณ
แห่งน้ีจะมีการจดังานเทศกาลส าคญัๆ ต่างๆของประเทศอีกดว้ย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพกั  Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี (03 APR 23) บรัสเซลส์ – เมืองบรูกส์ – บรัสเซลส์ -  ช้อปป้ิง BOULEVARD DE WATERLOO 
           เช้า/กลางวัน /เย็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางเขา้สู่ เมืองบรูกส์ (Bruges) (ระยะทาง 100 กม. / 1.30 ชม.) เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบแห่งเบลเยีย่ม เมือง
ขนาดเลก็ท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงาม เรียบง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ จากภูมิทศัน์ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยแม่น ้าล า
คลอง และวิถีชีวิตท่ีไม่เร่งรีบของชาวเมือง แต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้งคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เท่ียว
ชม จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ (Markt Square) ใจกลางเมืองท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมส าคญัอยา่ง ศาลาว่า
การเมืองบรูกส์ (Brugels Town Hall) อาคารสไตลก์อธิค (Gothic) ท่ียงัคงเป็นท่ีตั้งหน่วยงานต่างๆ ของเมืองอยู่
จนถึงปัจจุบนั  หอระฆังประจ าเมือง (Belfry of Bruges) ยงัท าหนา้ท่ีส่งเสียงเพลงอนัไพเราะจากระฆงัจ านวน 48 ใบ
ท่ีติดตั้งอยูภ่ายในหอ 

เท่ียง ***อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาเพลดิเพลินกับความสวยงามของเมือง *** 
 

 
บ่าย จากนั้นเดินทางเขา้สู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กม. / 1.30 ชม.) น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี BOULEVARD 

DE WATERLOO ยา่นชอปป้ิงท่ีฮ็อตท่ีสุดของเบลเยี่ยมในกรุงบรัสเซลลต์ั้งอยูบ่นถนนสองสายท่ีมีช่ือเสียงใน
เร่ืองของการเป็นศูนยร์วมของร้านขายสินคา้ของเหล่าบรรดาไฮโซจากทัว่โลก  ซ่ึงคือ BOULEVARD DE 
WATERLOO และ AVENUE LOUISE โดยท่ี BOULEVARD DE WATERLOO เป็นยา่นการคา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุด
และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมของเมืองขณะท่ี AVENUE LOUISE เป็นถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดสายหน่ึง ซ่ึงถนนทั้ง
สองสายน้ีเรียกไดว้า่เป็นจุดจ าหน่ายสินคา้แบรนนมนานาชนิดท่ีทนัสมยั มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท่านจะได ้ ช้
อปป้ิงสินคา้แบรนเนมช่ือดงัอาทิเช่น GUCCI, HERMES, LOUIS VUITTON  CHANEL เป็นตน้ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร *** เมนูเล่ืองช่ือ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว *** 

 ท่ีพกั Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า (04 APR 23) บรัสเซลส์ - McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) – อมัสเตอร์ดัม   
            เช้า / - / เย็น  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Outlet (Designer Roermond)  ใหเ้วลาท่าน ไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม
มากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI , 
FOSSIL , FURA และอ่ืน ๆอีกมากมาย 

เท่ียง       ***อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาเพลดิเพลนิไปกบัการช้อปป้ิง*** 
จากนั้น สมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 176 กม. / 2.45 ชม. ) เมืองหลวง
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ า Amstel ซ่ึงท่ีมาของช่ือเมือง มาจากการรวมช่ือของแม่น ้ าเขา้กบัค าว่า 
“Dam” ท่ีแปลวา่เขื่อนจนกลายมาเป็น Amsterdam ท าใหถู้กขนานนามวา่ เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพกั  Corendon Village หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 

วันที่หก (05 APR 23)  อมัสเตอร์ดัม – ลซิเซ่ - เคอเคนฮอฟ – อมัสเตอร์ดัม - ดัมสแควร์  
           เช้า/กลางวัน /- 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเขา้สู่อุทยานดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ” เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ระยะทาง 35 กม. / 30 นาที ) ท่ีรวบรวมดอกไม้
นานาพนัธุ์จากทัว่โลก และดอกทิวลิปสัญลกัษณ์ของประเทศ ชมการแต่งสวนท่ีสวยงาม พร้อมดอกทิวลิปสีสัน
ละลานตา (Keukenhof  2023 เปิดให้เข้าชม 23 มีนาคม - 14 พฤษภาคม) แลว้น าชมโรงงาน ผลิตรองเทา้ไม ้ชมการ
สาธิตวิธีการท ารองเทา้ไม ้พร้อมเลือกซ้ือหาของท่ีระลึกมากมาย หรือถ่ายรูปคู่กบักงัหันลมเป็นท่ีระลึก 



 

    7 | P a g e  

       

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อมัสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 35 กม. / 30 นาที ) 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือกระจก ชมความสวยงามรอบเมืองอมัสเตอร์ดัม เพลิดเพลินไปกับสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
ร้านค้าสองข้างทาง และวิถีชีวิตของผู ้คน  จากนั้ นรับชมการสาธิตการเจียระไนเพชร  (Coster Diamonds) 
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนดไ์ดรั้บการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  จากนั้นเท่ียวชมรอบ
เมืองอมัสเตอร์ดัม ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารท่ี
หรูหราและโอ่อ่าท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นสัญลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมัท่ีเต็มไป
ดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์ เป็นย่านท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ ศูนยร์วมห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และ
คาเฟ่ อิสระชอ้ปป้ิง ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีพลุกพล่าน สินคา้แฟชัน่แนวไฮสตรีท
ทั้งรองเทา้และกระเป๋า เปิดประสบการณ์กบัย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี แสงสียาม
ค ่าคืนและบรรยากาศของสาวงามตูก้ระจกท่ีใหบ้ริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง 

เย็น ***อสิระอาหารเย็น ให้ท่านได้มีเวลาเพลดิเพลนิไปกบัเมืองอัมสเตอร์ดัม***  
พกั  Corendon Village หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด (06 APR 23) อมัสเตอร์ดัม - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกงัหันลมซานส์ สคานส์ –ท่าอากาศ
ยาน อมัสเตอร์ดัมสคิปโฮล         เช้า / - / -  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 25 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมี
ความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงอนัแสนคึกคกั รวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบ
ดั้งเดิมของชาวดตัช ์ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี หลงัจากนั้นท าท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้าน
กงัหันลม ซานส์ สคานส์ (Zaanse Schans) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของอมัสเตอร์ดมั ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดใหเ้ขา้
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์ ท่ีใชก้งัหนัลมกวา่ร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดย
ท าหนา้ท่ีผลิตน ้ามนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม ้ นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจ 
อาทิเช่น พิพิธภณัฑเ์บเกอร่ีชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟและชา โรงอบน ้ามนั (Oil Mill) และโรงงานท า
รองเทา้ไมท่ี้อยูคู่่กบัชาวดชัตม์าแต่โบราณ 

เท่ียง ***อสิระอาหารกลางวัน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาเพลดิเพลินกับความสวยงามของหมู่บ้านกงัหันลม *** 
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ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานอมัเตอร์ดัมสคิปโฮล 
16.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 274 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาที)  
23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร์ น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย  

(รอแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) 
 

วันที่แปด (07 APR 23) ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
02.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR836  (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 50 

นาที) 
13.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็น
ผู้บริหารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะ
อากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะ
ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ.

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
Periods 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเดี่ยว 

31 มี.ค. - 07 เม.ย. 66 78,888.- 16,000.- 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม   
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั 
หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกหอ้งพกั โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจ
เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ

สถานทูตก าหนด) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ 
และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือ
เดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,800 บาท ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามัน และภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
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1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด ขอ

อนุญาตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 
วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

 

- ยกเลิกการเดินทางมากกวา่ หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้น เช่น ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสาย
การบินนั้นๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแลว้ 

  

เง่ือนไขการให้บริการ 

การยกเลกิ 
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1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตาม
จริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

หมายเหต ุ
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15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขาย
ใหมี้การยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

 
1.หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
2.รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแว่นตาหรือ
เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และ
ดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 
3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
*กรณีเจ้าของกจิการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงาน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
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*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
(ช่ือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
4.หลกัฐานการเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ีบัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 
- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ 
สามีภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ 
Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให้และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้าย
ให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง(ตัวจริง) 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง
บุตรแต่เพยีงผู้เดียว 
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตด้วย 
ท้ังสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
5.ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
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แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

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

2. ช่ือ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) 

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

3.  เพศ            ชาย                หญิง 

4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

.......................................................................................................รหสัไปรษณีย…์………………………………….…….. 

5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

………………………………………………………....รหสัไปรษณีย…์……………………………………..……… 

อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………………………………………… 

6. โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ………………………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ……………………………… 

7. ท่านมีแพอ้าหาร และทานอาหารไดทุ้กประเภทหรือไม่ (ถา้ไม่ไดห้รือแพอ้าหารโปรดระบุ เช่น ไม่ทานเน้ือววั , แพกุ้ง้)  

 แพอ้าหาร (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่ทาน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………… 

 ไดทุ้กประเภท 

8. อาชีพปัจจุบนั 

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

ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) 

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

9. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  

(ท่ีอยูท่ี่ท างาน)…………………………………………………………………………………………................................. 

รหสัไปรษณีย ์…………........โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………………………………อีเมล…์……………………….… 

10. รายไดต้่อเดือน 

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

11. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 
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12. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี)……………………………………………………………………….………………………… 

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................…...สถานท่ีเกิด……………...……...……………….……………………..…………. 

13. ช่ือ-สกุลของบิดา ………………………………………………………………………………….……………………  

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด…………….........……...………..………. 

14. ช่ือ-สกุลของมารดา……………………………………………………………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด……………...…………….……..………. 

15. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  

เลขพาสปอร์ต………………วนัออก ..………………. วนัหมดอาย ุ......................... ออกให ้ณ ประเทศ ............................ 

16. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ท่ีท่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยืน่ค าร้องขอวีซ่า) ……………………................. 

17. วีซ่า Schengen ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า)  .............................. 

 ไม่เคย  

 เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................................................... ถึงวนัท่ี ..................................................................  

18. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     

 ไม่เคย  

 เคยได ้(กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)................................................................................ 

19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      

 ไม่เคย  

 เคยได ้ (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................................................................................................ 

20. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บตัรเครดิต     

 เงินสด   

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร)       

 กรุณาระบุช่ือ .............................................................     

 ความสัมพนัธ์ ............................................................ 

 

 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณา
เตรียมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับ

สถานทูต ***   
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• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

หมายเหตุ : ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจาก
ทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและ
ระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การย่ืนวีซ่าแต่ละคร้ังกบับริษัททัวร์ จะต้องท าการย่ืนวีซ่า 
ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่า
เท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันท่ีก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม. 
มาตรการท่องเท่ียวแบบ NEW NORMAL 
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรองรับวคัซีนของแต่ละประเทศจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทาง 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 
3. เตรียมเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ผา่นแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
4. เตรียม EU Digital Covid Certificate แอพลิเคชัน่ หมอพร้อม โหมด Digital Health Pass 
** เอกสารมีและขั้นตอนการเดินทางมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา กรุณาอพัเดททุกคร้ังก่อนการเดินทาง** 
ระหว่างเดินทาง 
ตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงในการเดินทางเขา้สหพนัธ์ฯไม่วา่โดยช่องทางใด 
1. แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ท่ีออกภายใน 48 ชัว่โมงนบัถึงการเดินทางออกจากประเทศตน้ทางท่ีเดินทาง
มาถึงสหพนัธ์ฯ 
2. ตอ้งแสดงเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งเป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้นอียู 
3. ประวติัการป่วยติดเช้ือฯ (ผลการตรวจเช้ือแบบ PCR Test อายุอยา่งนอ้ย 28 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั 

**หากต้องตรวจโควิดหลังจากถงึประเทศต้นทางตามมาตรการเข้า-ออกประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ฯ มาทำการตรวจ RT-PCR  (ค่าใช้จ่ายในส่วนนีไ้ม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)** 
หมายเหต ุ: แตล่ะประเทศมีเงือ่นไขใหน้กัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมีประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทางที่แตกตา่งกนั (คา่ประกันสขุภาพไมร่วมอยู่
ในคา่ทวัร ์คา่ใชจ้า่ยขึน้อยูแ่ตล่ะประเทศนัน้ๆ) และเงือ่นไขต่างๆขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้  ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ยดึตามประกาศของทางรฐัฯและประเทศที่เดนิทางเป็นหลกั ทางบรษิทัฯจะคำนงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์
ของผู้เดนิทางเป็นสำคญั  *กรณุาอา่นเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทำการจองทวัรห์รอืชำระเงนิ*  จากนัน้จะถอืวา่ผู้เดนิทางรบัทราบ
ตามขอ้กำหนด หากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบทกุกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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