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วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ

17.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

 

ปารีส หอไอเฟล ประตชัูย แกลลอเรียลาฟาแยตต์ เมอืงบรจูจ์ กรงุบรัสเซล  
เมอืงรอตเทอร์ดาม บา้นลกูเต๋า กรงุเฮก อัมสเตอร์ดัม หมู่บา้นซานส์สคันส์ 
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วันที่สอง ดูไบ–หอไอเฟล–ประตูชัย–พีระมิดแกวหนาพิพิธภัณฑลูฟร–ลองเรือบาโตมุช 

00.50 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

03.20 น. เดินทางสู เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและสัมภาระแลว นําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมือง

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 

ใน 10 ของโลก ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุง

ปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัย แหง

หนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ 

แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญ

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก นําถายรูปเปนที่ระลึกกับ หอไ  อเฟล (Tour 

Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 

1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในปค.ศ.1889 นําทานถายรูปประตูชัย และผาน

ชมทิวทัศนของรานคาบูติคชั้นนําระดับโลก ที่ตั้งเรียงรายอยูบนถนน

ชองเชลิเช ตนแบบถนนราชดําเนิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานถายรูปหนา พีระมิดแกว-พิพิธภัณฑลูฟร ซึ่งเปนพิพิธภัณฑทาง

ศิลปะท่ีมีชื่อเสียงที่สุดเกาแกที่สุดและใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แตปจจุบัน

เปนสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก อิสระทานเลือกซื้อ

สินคาแฟชั่นราคาถูกใน รานคาปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเปา 

หลังจากนั้นนําทาน ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลาง

กรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝงแมน้ํา เปนอีกหนึ่ง

ประสบการณที่นาประทับใจ  

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Best Western CDG Airport หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม LA VALLE VILLAGE OUTLET-แกลลอเรียลาฟาแยตต        

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู La Vallee Village Outlet แหลงชอปปงที่รวม

รานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา 70 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปง ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ 

มากมาย เชน CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  (อสิระอาหารกลางวนัเพื �อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง) จากนั้น นําทานเดินทางสู 

แกลลอเรียลาฟาแยตต หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงปารีส เปดกิจการในค.ศ.1894 ในยานโอเปราที่คนปารีส

ชอบเดินชอปปงกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชวใหชมฟรีทุกๆสัปดาห แถมมีรานอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศนที่

สวยงามบนชั้น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน หางสรรพสินคานี้มีสินคาหลายหลากยี่หอ และมี

สิ่งของทุกประเภทไวลอตาลอใจนักชอปปงแบรนดดังๆ ใหเลือกสรรไดอยางครบครัน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Best Western CDG Airport หรือเทียบเทา 
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วันทีส่ี่ เมืองบรูจจ–ศาลาวาการเมือง–กรุงบรัสเซลส–จัตุรัสกรองปลาซ-แมนเนเกนพิส 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางเขาสู เมืองบรูจจ (Bruges) เมืองที่ไดรับเลือกให

เปนเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในป 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ไดรับการบันทึกวาเปนเมืองท่ีสวยงามมาก ที่ทาง

ตอนเหนือของเมืองมีลํานํ้าที่ใชในการคมนาคมรอบๆ ได ทํา

ใหบรูชเปนที่รูจักกันในชื่อ “เวนิสแหงยุโรปเหนือ” หลังจาก

นั้น นําทานเดินชมยานเมืองเกาบรูจจ ที่เต็มไปดวยสีสันแหง

ความเปนยุโรป ชมบานหลังคาทรงจั่วและ สนามหญาอันเขียว

ขจีบรรยากาศที่ทานสามารถพบเห็นไดทั่วเมือง นําทานชม

ปอมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาวาการ (Town 

Hall) แบบโกธิค หอประชุมสงฆ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆัง

สูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) และ โบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)ซึ่งจะมีการแหพระธาตุ

ขึ้นทุกปในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรคอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนําทานเดินทางสู กรุง

บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง อาคารบานเรือน

ไดรับการอนุรักษไวจากรัฐบาล นําทานสู จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของ

ยุโรป ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือแมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟลิปที่ 2 แหง

สเปน, วิคเตอร ฮูโก และชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปนแมนเนเกนพิส รูป

ปนเจาหนูนอยที่โดงดัง อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อสินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยม

ผลิตช็อคโกแลตกวา 172,000 ตันตอป และมีรานขายช็อคโกแลต กวา 2,000 ราน, ผาปกลูกไม หรือลิ้มลองวาฟ

เฟลของอรอยที่หาชิมไดไมยาก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเทา 

วันหา รอตเทอรดาม-บานลูกเตา-กรุงเฮก-พระราชวังแหงสันติภาพ-สวนเคอเคนฮอฟ-อัมสเตอรดัม 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองรอตเทอรดาม (Rotterdam) 

เมืองที่ใหญ เปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมน้ํามาส นับเปนเมืองทาใหญที่สุดแหงหนึ่งของ

โลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบทาเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอรดามมีลักษณะตางจากเมืองอื่นๆใน

เนเธอรแลนดคือเปนเมืองที่มีสถาปตยกรรมยุคใหม และในป ค.ศ. 2007 ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมือง

แหงสถาปตยกรรม" นําทานถายรูปกับ บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุมอาคาร

เหลืองขาวทรงลูกเตา  39 หลัง ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet 

Bloem  จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงเฮก (The 

Hague) ประเทศเนเธอรแลนดซึ่งเปนที่ตั้งของ 

ศาลโลก หรือ พระราชวังแหงสันติภาพ (Peace 

Palace) ใหท านอิสระถายรูปกับอาคารทีมี

สถาปตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ และเปนที่ซึ่ง

ตัดสินขอพิพาทระหวางประเทศ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น

นําทานเดินทางสู เมืองลิเซ ประเทศเนเธอแลนด 

นําทานเขาชม สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ ตั้งอยูที่
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ชานเมืองลิซเซซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิป ที่ใหญและสําคัญยิ่งของฮอลแลนด นับเปนสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

ดวยทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตนในแตละป รวมทั้งไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ ออก

ดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญมีทางเดินรมรื่น 

บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มีสระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ

ดอกไมมากมายมีการจัดสวนตัวอยาง การวางแผนจัดปลูกไมดอกไมใบ รวมทั้งคอฟฟช็อปและรานขายอาหาร เปด

ใหเขาชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถงึกลางเดือนพฤษภาคมของทุกป 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Corendon Village – The Urban หรือเทียบเทา 

วันทีห่ก  อัมสเตอรดัม-ลองเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม-หมูบานกังหันลมซานสสคันส-สนามบิน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) 

เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าอัมสเทล 

(Amstel) ซึ่งไดชื่อวามีลําคลองคดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 

คลองดวยกัน เมืองนี้เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 

ปจจุบันเปนเมืองท่ีใหญที่สุดของเนเธอรแลนด นําทาน ลองเรือ

หลังคากระจก เรือจะลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทาน

ไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 มี

เอกลักษณพิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูชั้นบนสุด

ของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน เรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง หลังจากนั้นนําทานชม 

การสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระใหทานเลือกซื้อหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไมแพง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam 

Square) เขตยานใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจกลาง

จัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบาน

วัฒนธรรมฮอลแลนด ซานสสคันส (Zaanse Schans) หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของ

ประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปนสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหันลมเอาไวเปนอยางดี ซึ่งจะได

พบกับความสวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้นสไตล

บานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่

สวยงาม ซึ่งประกอบไปดวยแมน้ํา ทุงหญา และการปศุสัตว 

ใหทานไดถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหนึ่ง

สัญลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งกังหันของ

ประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในดาน

การผันน้ํา วิดน้ํา ระบายน้ําเพื่อเอาดินในทะเลมาใชใหเกิด

ประโยชนในดานตาง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ

ตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสู  เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  โดยสายการบิน เอมิ เรตส เที่ยวบินที่  EK 150          

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันทีเ่จ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                         

07.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

******************************* 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000  บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม  18-24 / 20-26 / 24-30 มี.ค. 2563 40,900 

เมษายน 
1-7 / 15-21 / 29 เม.ย.- 5 พ.ค. 2563 42,900 

10-16 / 11-17 เม.ย. 2563 49,900 

พฤษภาคม 1-7 / 2-8 / 5-11 พ.ค. 2563 42,900 
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**สําหรับผูเดินทางตั้งแตพีเรียดเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกบัศูนยรับย่ืนวีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางน้ี** 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคา

ทิป) 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  
ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาที่ของศูนยรับยื่นวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคืนไดถึงแมผูยื่นคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 
อัตราคาธรรมเนียมวีซาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปน

ระยะ คาธรรมเนียมวีซาที่ใชเปนสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซึง่ สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุต่ํากวา 6 ป 

เยอรมัน 2,700 1,800 550 

อิตาล ี 2,500 1,600 400 

ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแลนด 2,600 1,800 520 

ออสเตรีย 2,600 1,700 500 
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 คาทิปคนขับรถทองถิน่  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน) 

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

 ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 
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เอกสารเบ้ืองตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชง

เกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) รูปถายตองเห็นใบหู 

และ เปดหนาผาก ใหเห็นคิ้ว ชัดเจนเทานั้น หามใสคอนแทคเลนส(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิดในรูปถาย 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)   

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วัน

เดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ

กําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี

และหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 

หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไม

เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 15 กอน

วันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชี

กระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง

บริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผู

เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และ

บุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี

นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเก่ียวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทาน

จะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 

และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ

เร่ืองวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเตมิ (สําคัญมาก) 
** ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถตดิตอได [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ]......................................................................................................................................................................

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

รหัสไปรษณีย......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่น........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอื่นออกให (ญาต/ิบริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

        ที่อยู [ภาษาอังกฤษ]............................................................................................................. 

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

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


