
 

 
 

 
 

 

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน 

ซุปตาร์...เบเนลักซ์ คึกคักเวลาลงเล่น  

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) 

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 



 

 
 

 
 ถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบริก์  
 เดินเล่นจัตุรัสโรเมอร์ 
 ชมมหาวิหารโคโลญ 
 ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท Designer Outlet Roermond  
 ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธฮอร์น 
 เดินชิลหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 
 เช็คอินเมืองมรดกโลก บรูกส์ เกนท ์บรัสเซลส์ 

 

**ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,  

คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 55 EUR/ท่าน/ทริป   

ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน** 

 

วันแรก      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี 

17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) 

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

20.10 น.      ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮัด 

แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401 

 

วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - แฟรงก์เฟิร์ต - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

2-3 ท่าน/ห้อง 
พักเดี่ยว 

13 - 21 พฤษภาคม 2563 44,888 9,900 

29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 45,888 9,900 

3 - 10 มิถุนายน 2563 45,888 9,900 

24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 44,888 9,900 



 

 
 

 

00.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ 

เที่ยวบินที ่EY001 

06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมัน ช้ากว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำ

ท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ เป็นเมือง

ศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

ของเยอรมัน จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือ

แม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมี

อายุกว่า 900 ปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

 นำท่านกลับสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) จัตุรัสที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของ

เมืองซึ่งได้รับการบูรณะจนลบภาพเก่าๆ ที่เคยเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังโดดเด่นอย่างที่สุดจาก 

“อนุสาวรีย์เทพธิดา” ที่ยืนตระหง่านในอิริยาบทมือขวาถือดาบมือซ้ายถือตาชั่ง  โดยมีอาคารที่สวยงามใน

สไตล์นีโอโกธิกชื่อว่า เรอเมอร์ (Romer) เป็นฉากหลัง ยังม ีโบสถ์นิโคไลเคียร์เคอ (Nikolaikirche) ที่ตั้งชื่อตาม

ชื่อของ นักบุญนิโคลัส (Nikolaus) ที่ชาวเมืองให้ความศรัทธาเพราะเชื่อว่าท่านปกป้องคุ้มครองให้เมืองรอดพ้น

จากภัยธรรมชาติ รวมทั้ง โบสถ์พอลเคียร์เคอ (Paulskirche) ใช้เวลานานถึง 44 ปี ซึ่งเสียหายอยู่ไม่น้อยจาก

สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ส่วนที่เหลือรอดมาก็มีพอสมควร ทางการบูรณะเพิ่มเติมก็สวยงามดังที่เห็นถึงปัจจุบัน 

อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Zeil เป็นถนนคนเดินย่านช้อปปิ้งหลักของแฟรงก์เฟิร์ต ทีม่ีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ อยู่บน

ถนนเส้นนี้มากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พัก  โรงแรม  Mercure Hotel Eschborn Süd หรือเทียบเท่า 

 

 

    



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่สาม    แฟรงก์เฟิร์ต - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond - อัมสเตอร์ดัม 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  
นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของเยอรมันนี และเป็นศูนย์กลางการค้า งาน
ศิลปะ และอุตสาหกรรม นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ่งในแลนด์
มาร์กประจำเมืองโคโลญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแต่เริ่มสร้างในช่วง
ศตวรรษท่ี 13 ตัวโบสถ์นั้นมีขนาดใหญ่และโดดเด่นด้วยหอคอยแฝดสูงเกือบ 157 เมตร งดงามด้วยศิลปะสไตล์
โกธิค ตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญแสนประณีต ด้วยการเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเยอรมนีและยุโรปทำให้
มหาวิหารโคโลญได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 1996 นำท่านเดินทางสู่ Designer 
Outlet Roermond  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ให้อิสระท่านช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond สินค้าแบรนด์เนม อาทิ เช่น Gucci, Armani, Calvin 
Klein, Burberry, Diesel และอีกมากมาย  

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)  

ที่พัก  โรงแรม Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี  อัมสเตอร์ดัม - โคโลญ - กีร์ธฮอร์น - โวเลนดัม - หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน กีร์ธฮอร์น (Giethoorn) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ปราศจากถนนเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วย
คลอง ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” นำท่านล่องเรือชมหมู่บ้าน กีร์ธฮอร์น ชมบรรยากาศสองข้าง
ทางของหมู่บ้าน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ พร้อมด้วยบรรยากาศ สีสันของ
ตัวอาคารที่สดใส ทำให้เป็นเมืองที่น่าเดินเล่นชิลล์ๆ สองฝั่งถนนใจกลางหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยมีร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และร้านขายของที่ระลึก จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) ที่ตั้ง
อยู่ทางตอนเหนือของอัมสเตอร์ดัม ที่นี่เราจะได้เห็นบ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์แท้ๆ กังหันลมเก่าแก่ที่บางตัวยังคง
ทำงานได้เป็นปกติ ได้สัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอร์แลนด์ ภายในหมู่บ้านยังมี พิพิธภัณฑ์ซานส์ 
(Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจัดแสดงวิธีชีวิตของชาวดัตช์แล้ว ก็มีการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้
และการทำชีสให้ชมด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 

ที่พัก  โรงแรม Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า  อัมสเตอร์ดัม - รอตเทอดาม - บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส - เกนท ์ 



 

 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

นำท่านเดินทางสู่ เมือง รอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ สถานีเซ็นทรัล (Central Station) ศูนย์กลางการคมนาคมของเมืองรอตเทอดาม 
พร้อมทั้งออกแบบอาคารให้ดูสวยทันสมัยทีเดียว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมืองที่
มากมายด้วยสินค้าและอาหารหลายชนิด จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คือหลังคาที่สร้างขึ้นครอบตลาด ให้ผู้คนได้มา
เลือกซื้อไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร และเมื่อตกเย็นที่เพดานจะมีการเล่นแสงสีต่างๆ สวยงามอลังมาก 
บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส (The Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซ่ึง
ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
 นำท่านเดินทางสู่เมือง เกนท์ (Ghent) หนึ่งในเมืองใหญ่ของเบลเยียม ที่ยังอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนเก่าแก่

เอาไว้ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถ์เก่าแก่ เราจะได้เห็นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีมา
ตั้งแต่ยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเป็นทั้งที่อยู่อาศัยของขุนนาง ศาลาว่าการ และ
คุก ปัจจุบันได้ถูกบูรณะและให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายใน และที่ใจกลางเมืองเก่าเกนท์เราจะได้เห็น โบสถ์
เซนต์นิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่อลังการและมากด้วยประวัติศาสตร์สำคัญ โบสถ์
เซนต์นิโคลัสนี้มีอายุกว่า 700 ปี สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค มาท่ีเมืองเกนท์ก็ต้องมาชมโบสถ์นิโคลัส
นี่ละ จากโบสถ์เซนต์นิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญ่ของ มหาวิหารเซนต์บาโว (St. Bavo’s 
Cathedral) โบสถ์โบราณที่สามารถย้อนประวัติไปได้กว่า 1,000 ปี แต่ยังงดงามด้วยการตกแต่งและออกแบบ
ในศิลปะสไตล์โกธิค ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเมืองเกนท์ที่ไม่ควรพลาด  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10)  

ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Gent Expหรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก       เกนท ์- บรูจจ์ - ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ 



 

 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 

นำท่านเดินทางสู ่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) บรูจจ์เป็นเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีทรงเป็นเหมือนรูปไข่ขนาด

ประมาณ 138 กว่าตารางกิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมากด้วยลำคลองน้อยใหญ่ที่ซอกซอนอยู่ทั่วเมือง ทำให้ได้

ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำและเมืองแห่งอาคารสวยร่ำรวยโบสถ์วิหารดังเช่นที่ใครๆ  พากันมอบสมญานาม

ให้กับบรูจจ์ว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” เที่ยวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ์ พร้อมชมแลนด์มาร์กเด่นๆ 

ของเมืองไม่ว่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร์ (Market Square) ย่านใจกลางเมืองบรูจจ์เหมาะทั้งจะเดินเที่ยว นั่งรถ

ม้าหรือนั่งเรือชมคลองที่มีอยู่มากมายหลายสาย มีอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองส์ปะปนกัน

อยู่ละลานตาบอกได้เพียงสั้นๆ ว่าสวยงามมาก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)  

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมือง บรัสเซลส์ (Brussels) ศูนย์กลางการบริหารและพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะการเป็นที่ตั ้งของหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมสถานที่

ท่องเที่ยวเก่าแก่จนถึงใหม่ร่วมสมัย จะเดินเท้าชมพิพิธภัณฑ์ก็มีมากมายชมวันเดียวไม่มีหมด ถ้าเป็นแหล่งช้อป

ปิ้งก็ยิ่งไม่ต้องขยายความเพราะมีมากทั้งตลาดจนถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดัง  แต่มาถึงเบลเยียมก็ต้องแวะไปชม

จัตุรัสที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในโลก จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

ยูเนสโก้เมื ่อปี 1983 แต่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ล้อมด้วยบรรดาอาคารเก่าที่ออกแบบสร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมบารอก โกธิกและนีโอโกธิก ซึ ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาคารสิ ่งก่อสร้างที ่มีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของประเทศ ครึกครื้นเพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ศิลปินวาดภาพ กลางลานจัดเป็น

เหมือนตลาดขายต้นไม้ดอกไม้ ท่ามกลางความสวยงามของอาคารต่างๆ รอบจัตุรัสกรองด์ ปลาซแล้ว ศาลาว่า

การกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall) ยังเป็นอีกสิ่งก่อสร้างหนึ่งประจำเมืองที่สวยงามโดดเด่นและ

น่าสนใจ ตัวอาคารก็ว่าสวยแล้วจากการตกแต่งอย่างละเอียดให้ทุกมุมประดับประดาตัวรูปปั้นนักบุญทั้งหลาย 

เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ไปเที่ยวบรัสเซลลส์โดยเฉพาะในย่านจัตุรัสกรองด์  ปลาซเป็นต้องพากันไปชม แมนเนเกน 

พิส (Manneken Pis) รูปหล่อเด็กน้อยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 เซนติเมตรที่ดังระเบิดไปทั่วโลกด้วย

เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะเจ้าเด็กคนนี้อยู่ในอิริยาบทที่กำลังยืนฉี่ชวนให้อมยิ้มด้วยความน่าเอ็นดูเมื่อได้

พบเห็น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (13)  

ที่พัก  โรงแรม ibis Hotel Brussels Airport หรือเทียบเท่า 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่จ็ด      ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14) 

06.00 น.     นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
10.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย  
  สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่EY058 
19.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY402 

 

วันที่แปด  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

06.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

 

**ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,  

คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 55 EUR/ท่าน/ทริป   

ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถให้บริการวัน 



 

 
 

 

ละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์

ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเช้งเก้น 4,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่านไม่ผ่านการพิ

จรณาจากสถาณทูต) 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์คนไทย, 55 EUR/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้

ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 



 

 
 

 

เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด

ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 

20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

7. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร  หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า

หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ

ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 
 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที ่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเ ดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 
 

 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า 

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรด
ตรวจดูอย่างละเอียด  

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและ
เครื่องประดับ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาด
ใหญ่ 80% ของพ้ืนที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทั้ง 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทั้ง 2 ข้าง จำนวน 2 
รูป  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

3. เอกสารสำคัญส่วนบุคคล  

3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน  

3.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ  

3.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)  

3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) 

3.5 สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออกการงาน) ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน 
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด 

5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก) ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน (มีอายุ 15 วัน นับจากวันที่ออก) 

- รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ 
และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ 



 

 
 

 

สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณ์ออม
ทรัพย์** 

- กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหนังสือสปอนเซอร์ และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียน
สมรส สูติบัติ พร้อมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

- กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 
แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  

7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

- จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออก) 

8. กรณีท่ีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่ 

ต้องขอหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น 
และระบุชื่อบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปด้วยและความสัมพันธ์ของผู้เดินทางที่มีต่อเด็ก** พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 

- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9. **กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหย่า
ร้างต้องมีข้อความระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว** 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 

- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร ** 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น  เป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด 



 

 
 

 

หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

 

หมายเหตุ 

เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ และชื่อต้องตรงตามหน้าพาสปอตทุกตัวอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!!** 

กรูณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่า 

หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯไม่สามารถยื่นวีซ่าให้ท่านได้ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)............................................................................................................. 

นามสกุลตอนเกิดหรือก่อนสมรส................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปีเกิด...................................................................................................................................... 

เลขที่พาสปอร์ต.......................................................วันหมดอายุ............................................................... 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แต่งงานไม่จดทะเบียน   หย่า   หม้าย 

     

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ................................................................................................................. 

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) ................................ .............. เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)................................................... 

***กรุณาระบ ุEmail................................... ............................................................................................ 

 

อาชีพ        พนักงานบริษัท     เจ้าของกิจการ    ข้าราชการ   นักเรียน/นักศึกษา        ว่างงาน  

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา ............................................................................................................... 

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

จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 

เบอร์โทรที่ทำงาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 

รายได้ต่อเดือน....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน/สถานศึกษา...........................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย  



 

 
 

 

กรณีเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซ่า วัน/เดือน/ปี ของวันออกและวันหมดอายุของวีซ่า 

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

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

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

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

 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือทำวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือทำวีซ่าเชงเก้น กรุณาระบ ุประเทศ วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์ลายนิ้วมือ 

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

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

 

ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการถูกปฎิเสธ)........................................................................................................  

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ 

    ตัวผู้ขอวีซ่าเอง  

    มีผู้อื่นออกให้ ชื่อผู้ออกค่าใช้จ่าย ........................................................... ความสัมพันธ์...................... 

 

 


