
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY TULIP FESTIVAL ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 



 

 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific สายการบินระดับ 5 ดาว 

สายการบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วัน

ก่อนเดินทางหากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณา

เลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความ

ผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ

เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง

พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่

รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ ่1 ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กต่้ากว่า 12 

ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

พักห้องเดี่ยว 

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  Cathay Pacific (CX) 

ขาไป CX 708 BKK - HKG 1730 - 2130 

ขาไป CX 289 HKG – FRA 0035 - 0645 

ขากลับ CX 270 AMS - HKG 1300 - 0610 

ขากลับ CX 717 HKG - BKK 0900 - 1050 



 

 
 

ไมมี่เตียงเสริม 

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่:: 

31 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 *วันจักรี* 45,990 43,990 9,500 

** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท 

(กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

14.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M  

ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

17.30 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 708 

23.00 น. ถึงฮ่องกง แวะพักเพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

00.35 น. ออกเดินทางสู่ แฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ CX 289 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

วันที่ 2       แฟร้งค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ชมย่านเมืองเก่า – โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์  

06.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม

รับกระเป๋าสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ระยะทางประมาณ 

88.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง หนึ่งในเมืองเก่าแก่ของเยอรมนี ที่มีอายุกว่า 

พันปี ภายในย่านเมืองเก่า ประกอบไปด้วยอาคารโบราณท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมัยยุคกลางและสมัยพื้นฟูศิลปะ

วิทยาการ และยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg University) มหาวิทยาลัยที่

ก่อตั้งขึ้นในป ีค.ศ. 1386 ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในประเทศเยอรมนี  

  



 

 
 

 

 น าท่านถ่ายภาพกับ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) จากบริเวณเมืองเก่า ปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเนิน

เขา เป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเมือง ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค &  

เรอเนสซองซ์ และให้ท่านได้เดินชมย่านเมืองเก่า ที่มีเสน่ห์และเป็นหนึ่งในเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดในเยอรมนี  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1) 

  น าท่านเดินทางสู่ โคโลญจน์ (Cologne) ระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

2 ชั่วโมง 40 นาที ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าไรน์ เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 50 โดยชาวโรมัน 

เป็นเมืองต้นก าเนิดน้ าหอม Eau de Cologne 4711 โดยตัวเลข 4711 มาจากบ้านเลขที่ของผู้ผลิตน้ าหอมที่ท า

กันมาอย่างยาวนานกว่า 300 ปี และเป็นน้ าหอมที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

น าท่านชม มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี สัญลักษณ์ประจ า

เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคโลจญน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

ตกแต่งด้วยปูนปั้น และลวดลายที่สวยงาม ซึ่งรอดพ้นจากการท าลายเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ น (2)  

 เมนูพิเศษ...ขาหมูเยอรมัน  

พัก ณ โรงแรม Leonardo Hotel Koeln Bonn Airport หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3 
     โคโลญจน์ – Designer Outlet Roermond – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม –รูปปั้นแมเนเกนพิส – จัตุรัส 

      กรองด์ ปลาซ – แอนต์เวิร์ป 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 

 น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ระยะทางประมาณ 93.1กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง 15 นาที เอ้าท์เลทที่อยู่บริเวณชายแดนเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ ที่มีร้านค้าสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม

ชื่อดังกว่า 185 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกสรร อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

1 ชั่วโมง 55 นาท ีเมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เมืองศูนย์กลางของสหภาพยุโรป เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ และโด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์ 

 น าท่านถ่ายภาพกับ อะตอมเมียม (Atomium) สิ่งก่อสร้างรูปทรงอะตอมขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยวัตถุทรง

กลมจ านวน 9 ลูก เชื่อมต่อด้วยท่อขนาดใหญ่ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1958 ในงาน Brussels World’s Fair ปี ค.ศ.

1958 เป็นโครงสร้างเพียงอย่างเดียวที่ยังเหลืออยู่ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ 

และน าท่านชม รูปปั้นแมเนเกนพิส (Manneken Pis) หรือรูปปั้นเด็กน้อยยืนฉี่ สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงความ

กล้าหาญของหนูน้อย Petit Julien ที่ปกป้องเมืองไว้ได้ โดยมีเรื่องเล่ากันว่า ในปี ค.ศ. 1695 เมืองบรัสเซลส์ได้

เกดิสงครามใหญ่ มีการวางระเบิดเพื่อท าลายเมืองแห่งนี้ ระหว่างที่ชนวนระเบิดก าลังท างาน ได้มีเด็กน้อยคน

หนึ่ง เห็นชนวนระเบิดก าลังลุกไหม้ จึงฉี่เพ่ือดับไฟ ท าให้เมืองนี้รอดพ้นจากการถูกระเบิดมาได้ แล้วชม จัตุรัส

แกรนด์เพลส หรือ กรองด์ ปลาซ (Grand Place) เเลนด์มาร์คท่ีส าคัญใจกลางบรัสเซลล์ หนึ่งในจัตุรัสที่

สวยงามที่สุดในยุโรป รายล้อมไปด้วยกลุ่มอาคารเก่าแก่ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค,โกธิค และนีโอ- 

 



 

 
 

 

โกธิค นอกจากนั้นจัตุรัสแห่งนี้ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 อีกด้วย และอิสระให้

ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

ค่้า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื อไม่รบกวนเวลาในการเที ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ แอนต์เวิร์ป (Antwerp) ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

50 นาที ตั้งอยู่ริมแม่น้ าสเกลท์ เป็นเมืองท่าท่ีส าคัญในอดีต และถือเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของ

ประเทศเบลเยี่ยมอีกด้วย 

พัก ณ โรงแรม Tulip Inn Antwerpen hotel หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4 
     แอนต์เวิร์ป – ลิซเซ ่– สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – ริกส์มิวเซียม หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

      อัมสเตอร์ดัม – ย่านจอร์แดน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระยะทางประมาณ 169 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ สถานที่จัดงานเทศกาลดอกทิวลิปประจ าทุกปี แต่ละปจีะมี

แค่ช่วงปลายมีนาคม – ต้นพฤษภาคม ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เข้าชมดอกทิวลิปที่สวยงาม เพียง 1 ปีมีแค่

ช่วงเดียวเท่านั้น สวนเคอเคนฮอฟเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสวน

ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนเนื้อท่ีกว่า 200 ไร่  

 



 

 
 

 

อิสระให้ท่านได้ชมความอลังการของสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละ

ปี ออกดอกบานสะพรั่งและถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื อไม่รบกวนเวลาในเที ยวชม 

น าท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ระยะทางประมาณ 262 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

3 ชั่วโมง 15 นาท ีเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอัมสเติล (Amstel) อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่มี

ลักษณะพ้ืนที่เป็นเกาะมีคูคลองล้อมรอบ จึงเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งคลอง  

น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า ริกส์มิวเซียม หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัมสเตอร์ดัม  

(The Rijksmuseum) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ งาน

หัตถกรรม ภาพวาด ผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งสะสมผลงานในยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงก่อตั้ง

มามากกว่า 200 ปี แล้วน าท่านเที่ยวชม ย่านจอร์แดน () ย่านที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ที่สุดของอัมสเตอร์ดัม 

เพราะแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่โรแมนติก มีค่าเฟ่ ร้านค้าต่างๆมากมาย รวมถึงเป็นที่ตั้งของบ้านแอนน์ 

แฟรงก์ (Anne Frank House) อีกด้วย  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ น (5)  

พัก ณ โรงแรม Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5 
     อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์ – กังหันลม – โรงงานชีส และโรงงานท้ารองเท้าไม้ –อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือคลอง 

     อัมสเตอร์ดัม – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัม – พระราชวังหลวง – อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมของเนเธอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านที่

เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมและบรรยากาศเก่าแก่ให้คงอยู่ไว้ได้เป็นอย่างดี  

สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม บ้านไมส้ไตล์ดัตช์ที่เป็นเอกลักษณ์ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ 

กังหันลมที่ถูกอนุรักษ์ไว้ และชมโรงงานชีสและโรงงานท ารองเท้าไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในของฝากเลื่องชื่อของ 

เนเธอร์แลนด์ 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางกลับ อัมสเตอร์ดัม  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (7)   

น าท่าน ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม อันมีชื่อเสียง ลัดเลาะไปตามล าคลอง ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งริมคลอง 

ซ่ึงท่านจะได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ทีส่ร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที ่17 ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นอาคารทรง

แคบ บริเวณหน้าจั่วจะมีไม้ยื่นออกมาเพ่ือใช้ 

แขวนรอก ส าหรับชักรอกเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เข้าทางหน้าต่างแทน  



 

 
 

 

และชม โรงงานเจียระไนเพชร ซ่ึงอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์นั้น ได้รับการยอมรับว่า  ดี

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมข้ันตอนการเจียระไนเพชรต่างๆ และสามารถที่จะเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคา

โรงงานกลับได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

แล้วน าท่านสู่ จัตุรัสดัม (Dam Square) ลานกว้างใจกลางเมืองขนาดใหญ่ น าท่านถ่ายภาพกับ 

พระราชวังหลวง อัมสเตอร์ดัม (Royal Palace Amsterdam) พระราชวังที่เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในของ

เนเธอร์แลนด์ สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1655 และเป็นพระราชวังที่ควีนเบียทริกซ์ทรงงานราชการต่างๆ ตลอดจน

เอาไว้ส าหรับรับเเขกบ้านเเขกเมือง เเละท าพิธีส าคัญต่างๆ  

และชม อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพ่ือเป็น

อนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าบนถนนสายช้อป

ปิ้งบริเวณจัตุรัสตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ค่้า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน 

 พัก ณ โรงแรม Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6       อัมสเตอร์ดัม – ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8) 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

13.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 270 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

วันที่ 7       กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

06.10 น. ถึงฮ่องกง แวะพักเพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR834 

10.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ทั งนี  บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ 

*ภาพถ่ายเพื่อการน้าเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั น* 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ นไป 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทางได้) ** 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ นราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษี

ประกันภัยการเดินทาง** 

 

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (เนเธอร์แลนด์) และค่าบริการ ท่านละ 3,500 บาท 

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป  

 

 



 

 
 

 

กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท้าการจอง  

หากไม่ช้าระภายในวันที่ก้าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ 

แล้วจึงวางมัดจ้า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์  

ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัททั งหมดแล้ว*** 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน 
3. รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 

12 ช.ม./วัน )  
4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน  

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่่า โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว 

โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจ

มีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยค่านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ)  

5. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
7. หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 



 

 
 

 
2. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
3. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด (โดยสายการบิน Cathay Pacific อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลง

ใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.)  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัว

เข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส่าหรับทุกท่าน) 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของ

โรงแรม เป็นต้น 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (เนเธอร์แลนด์) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
8. ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์)  ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน  
2. ส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
3. หากท่านท่ีต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 

3,500 พร้อมกับยอดมัดจ า 
4. ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  50 - 46 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องกา
รันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับทาง

สายการบิน และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 
5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 



 

 
 

 
6. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสาย

การบิน 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเช่นค่าวีซ่าและค่าบริการ

ยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรมหรือค่าโรงแรม เป็นต้น   
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ สายการบิน  

1. เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี ทุก
ท่านต้องไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขที่นั่งตอนได้บัตรโดยสารเท่านั้น  แต่ทางบริษัทจะพยายามช่วยให้
ลูกค้าท่ีเดินทางด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

2. กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ เช่น เป็นอิสลาม, แพ้อาหารบางประเภท หรือทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งและระบุมาให้
ชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษัทต้องส่งเรื่องแจ้งให้ทางสายการบินทราบล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมอาหารให้แก่ท่าน กรณีท่ี
ท่านแจ้งก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพ่ือช าระเมนูใหม่ หรืออาจจะไม่ได้รับเมนูพิเศษเลย เนื่องจากสายการ
บินไม่ได้เตรียมส ารองไว้ หรืออาจเตรียมไม่ทัน 

3. ส้าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามท่ีสายการบินก าหนด
เท่านั้น เช่น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ
การขอที่นั่ง LONG LEG ท่านต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น และการให้ที่นั่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของทางเจ้าหน้าที่สายการบินเท่านั้น 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

1. โรงแรมในแต่ละแห่ง มีการวางแผนผังห้องพักแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะห้องไม่ติดกัน หรืออยู่คนละ
ชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับ
เสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้น 

2. เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ า โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรม
บางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีฮีตเตอร์ไว้ให้บริการแทน 

3. กรณีท่ีมีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ท าให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองจะ
ค่อนข้างเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 
 



 

 
 

 
4. โรงแรมในยุโรปบางแห่ง (โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า หรือเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม ห้องอาจจะมีขนาด

เล็กกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า หรืออาจจะไม่มีลิฟท์ รวมถึงพนักงานยกกระเป๋า และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 

 

หมายเหตุ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 20 คน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความ

ปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก  
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การประท้วง การปฏิวัติ อุบัติเหตุ การ
โจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการบริการของสายการ
บิน ความสูญเสีย ทรัพย์สินสูญหาย อุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวท่านเอง และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น 

5. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
6. ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตามความเป็น

จริง 
7. กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
9. กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) เช่น หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ า

เงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีแดงสด) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์             หากไม่ผ่านการอนุมัติจากสาย
การบิน และถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

10. กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการ
เดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทาง หรือท่านเดินทางมาเช็คอินไม่ทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน            ค่าทัวร์ให้แก่ท่าน 

11. ลูกค้าท่ีจอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ท่านต้องจองเครื่องบินลงประเทศปลายทางก่อนเวลาหรือเวลาใกล้เคียงกับคณะทัวร์ 
หรือไปถึงปลายทางล่วงหน้าก่อนคณะทัวร์อย่างน้อย 1 วัน ถ้าท่านมาถึงหลังคณะทัวร์ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 



 

 
 

 
ไปพบกับคณะทัวร์ในสถานที่ที่คณะทัวร์ก าลังออนทัวร์อยู่ด้วยตนเอง และก่อนการจองทัวร์หรือจองตั๋วเครื่องบินควร
สอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครั้ง หากท่านจองทัวร์หรือตั๋วเครื่องบินผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและไม่คืนค่าทัวร์ให้แก่ท่าน 

12. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่าแชงเก้น 

1. ทางบริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบเต็มจ านวนและได้รับการตอบรับจากทาง
สถานทูตฯ ในเรื่องเวลานัดหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่ออกเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาท ิ                     
ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะ  ครบ
จ านวนก่อนจึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ 

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเต็มหรือไม่มีคิวกรุ๊ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า
เดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เป็นผู้ก้าหนดออกมา(อาจแตกต่างกันแล้วแต่
สถานทูตประเทศนั นๆ) มิใช่บริษัททัวร์ ท่านที่มีความประสงค์ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสาร
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สถานทูตฯต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์ฯ เป็นเพียง
ตัวกลางและอ้านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 
ดังต่อไปนี  

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือ 
6. ไม่ผ่านการพิจารณาก็ตาม 
7. ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนได้ 
8. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะโดนเก็บ 
9. ค่ามัดจ าห้องพัก หรือทางโรงแรมอาจต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันท ีทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง 
10. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % 

 

 

 



 

 
 

เอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (เนเธอร์แลนด์) 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ วมือ ณ สถานทูต  

ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

(ระยะเวลาที่ผลวีซ่าออก ประมาณ 15 วันท้าการ) 

 

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี  และส่งให้ทางบริษัทฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายเก็บเอกสาร 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (Passport) เล่มจริง และส้าเนาถ่ายเอกสาร 2 ใบ ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 
6 เดือน ก่อนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาท าเล่มใหม่ก่อนน าส่ง มีจ านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า และต้องมี
หน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าติดต่อกัน เพ่ือติดวีซ่า  
** หนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจาก ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภายใน 3 ปี (ถ้ามี) หรือเคยได้รับจากประเทศ

อังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถ้าม)ี ** 

2. รูปถ่ายส ี2 ใบ หน้าตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พ้ืนหลังสีขาว ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา  

แว่นกันแดด คอนเทคเลนส์ ห้ามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและค้ิว 

ทั้ง 2 ข้างชัดเจน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น  

(หากรูปถ่ายของท่านไม่ได้มาตรฐานตามสถาณทูตก่าหนด  

ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูปใหม่อีกครั้ง ณ วันมายื่นเวลา) 

3. หนังสือรับรองการท้างาน 
3.1 กรณีลูกจ้างหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการท้างาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร (ระบุต าแหน่ง, 

เงินเดือน, วันเริ่มท างานและระบุช่วงเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป และระบุชื่อประเทศทั้งหมดที่ท่าน

เดินทางด้วย หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดในวันที่เท่าไร่ โดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือ

รบัรองการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐาน 

 



 

 
 

 

ปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่าเท่านั น พร้อมลายเซ็น ระบุชื่อ ต้าแหน่งของผู้มีอ้านาจใน

ออกหนังสือรับรองการท้างานและประทับตราบริษัท 

3.2 กรณีเจ้าของกิจการ 
หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือจด

ทะเบียนนิติบุคคล ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  

หากมากกว่า 90 วันไปแล้ว ต้องคัดลอกใหม่เท่านั้น) เป็นส้าเนาภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ (มีอายุไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)  

ฉบับจริง ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน) 

3.4 ผู้เกษียณอายุงาน 

หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการท างาน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัครหรือออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด ระบุวันที่

เกษียณ ชื่อและท่ีอยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาของการจ้างงานและเงินเดือนล่าสุด และ 

ส้าเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการท้างาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอส้าหรับค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาเดินทาง 
4.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีจ านวนเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าหกหลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ

การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายตลอดในการเดินทางและสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน 
เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา และมีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า เป็นบัญชี                  ออม
ทรัพย์เท่านั น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจ้า รวมถึงบัญชีสหกรณ์ 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนาคาร ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต สะกดชื่อให้ตรงกับ
พาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีต้องเป็นเล่มเดียวกับท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า 

4.3 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsorship) 
ต้องเป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น  

- ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  
พร้อมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส านาทะเบียนสมรส และ
ส าเนาใบเกิด (สูติบัตร) เป็นต้น ทั้งผู้ยื่นวีซ่าเองและผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมแปลเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษทั งหมด 

 



 

 
 

 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้ออกค่าใช้จ่าย) และต้อง
ระบุชื่อผู้ถูกรับรองหรือผู้สมัครยื่นวีซ่าด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้
ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

- Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้และผู้ยื่นวีซ่า 

- กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะต้อง
ออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

5. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่้ากว่า 18 ปี 
5.1 ส้าเนาสูติบัตร/ส้าเนาทะเบียนบ้าน/ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครวีซ่า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
5.2 ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่หรือท่านใดท่านหนึ่ง หรือกับบุคคลที่สาม 

ต้องขอหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตัวจริงเท่านั้น ระบุว่าอนุญาตให้เดินทาง

ไปต่างประเทศกับใครและระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกัน พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

5.3 ส าเนาใบทะเบียนการหย่าหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหย่าร่าง พร้อมแปลเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต 
6. ส้าเนาทะเบียนบ้าน หรือส้าเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษ) 
7. เอกสารส่วนตัวอ่ืนๆ (แปลเป็นภาษาอังกฤษทั งหมด) 

- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  

- ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

- ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  

- ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ถ้ามี)  
 

หมายเหตุ: 

- ผู้สมัครทุกท่านต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าฯ เพ่ือสแกนลายนิ้วมือ 

- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 

- หลังจากท่ีผู้สมัครได้ท าการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัคร
ท าการดึงเล่มหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้น
หากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์ก่อน 

 



 

 
 

 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอ
ยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางสถานทูตฯ 
 

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้น ใบละ  500 บาท ** 

 

*การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการบริการอ้านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ใบกรอกข้อมูลค้าร้องขอวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั งหมดของท่าน เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 

การร้องขอวีซ่าให้ท่าน* 

 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ชื่อ-นามสกุลเดิมก่อนเปลี่ยน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที่ Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................  อายุ …………………………... ปี 
 

สถานที่เกิด ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญิง 

 
6. สถานภาพสมรส               โสด           สมรส         แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)           หย่า  

 
            หม้าย            แยกกันอยู่ 

 

7. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................... ............................. 
 

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

 



 

 
 

 

เบอร์โทรศัพทท์ี่ติดต่อสะดวก.............................................อีเมล์....................................................... .....  

 

8. อาชีพปัจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเป็นแม่บ้าน / หรือเกษียณ กรุณาระบุด้วย (ภาษาอังกฤษ) 
 

.................................................................. ........ต าแหน่ง……………………………………………………………… 

 

9. ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / ร้านค้า (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

 

10. ที่อยู่ที่ท างาน / สถานศึกษา / ที่ตั้งร้านค้า (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 

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

  

11. รายได้ต่อเดือน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส (ถ้าม)ี (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชื่อ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชื่อ-นามสกุลมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
 



 

 
 

 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวีซ่า (หากจ าได้) ........................................ 

 

16. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและพ านักของผู้ร้องขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผู้ร้องขอวีซ่าเอง    มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  

 

กรุณาระบุชื่อ……………………………………………………………………… ความสัมพันธ์…………………………………… 

 
 


