
 

 

รหัสทัวร ZAT1903021 
ทัวรยุโรป EASY CHRISTMAS MARKET EUROPE  
7 วัน 4 คืน (CX) 
ปราสาทไฮเดลเบิรก มหาวิหารโคโลญจน กรงุบรัสเซลส อะตอมเมียม รูปปم�นแมเนเกนพิส  
จัตุรัสกรองด ปลาซ จัตุรัสมารค อัมสเตอรดัม พระราชวังหลวง อัมสเตอรดัม  
อนุสาวรียแหงเสรีภาพ   
ชมเทศกาลตลาดคริสตมาสกรุงบรัสเซลส 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ – ฮองกง 

16.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 
เคานเตอร M  

ของสายการบินคาเธยแปซิฟค  พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

19.15 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน Check Lap Kok ฮองกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 
702 

23.00 น. ถึงฮองกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
00.35 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟรต ประเทศประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที ่CX 289 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่ 2       แฟรงคเฟรต – ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – ชมยานเมืองเกา – โคโลญจน –  
      มหาวิหารโคโลญจน  

06.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู นําทาน
เดินทางสู ไฮเดลเบิรก (Heidelberg) ระยะทางประมาณ 88.8 กโิลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง หน่ึงในเมืองเกาแกของเยอรมนี ท่ีมอีายุกวา 
พันป ภายในยานเมืองเกา ประกอบไปดวยอาคารโบราณที่สรางข้ึนต้ังแตสมัยยุค
กลางและสมัยพื้นฟูศิลปะวิทยาการ และยังเปนเมืองท่ีเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยไฮ
เดลเบิรก (Heidelberg University) มหาวิทยาลัยที่กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1386 
ปจจุบันไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกในประเทศเยอรมนี  

  นําทานถายภาพกับ ปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) จากบริเวณ
เมืองเกา ปราสาททีต้ั่งอยูบนเนินเขา เปนปราสาทเกาแกที่มีช่ือเสียงของเมือง ถูก
สรางขึ้นในชวงป ค.ศ.1300 ในสไตลโกธิค &  
เรอเนสซองซ และใหทานไดเดินชมยานเมืองเกา ที่มีเสนหและเปนหน่ึงในเมืองที่โร
แมนติกท่ีสุดในเยอรมนี  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1) 
  นําทานเดินทางสู โคโลญจน (Cologne) ระยะทางประมาณ 253 กโิลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ  
2 ชั่วโมง 40 นาที ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําไรน เปนเมืองเกาแกที่ถูกสรางข้ึนมาต้ังแต 
ค.ศ. 50 โดยชาวโรมัน 
เปนเมืองตนกําเนิดน้ําหอม Eau de Cologne 4711 โดยตัวเลข 4711 มาจาก
บานเลขที่ของผูผลิตน้ําหอมท่ีทํากันมาอยางยาวนานกวา 300 ป และเปนน้ําหอม
ที่มีช่ือเสียงมาจนถึงปจจุบันน้ี 
 
นําทานชม มหาวิหารโคโลญจน (Cologne Cathedral) มหาวิหารเกาแกอายุ
กวา 700 ป สัญลักษณประจําเมืองและเปนศูนยรวมจิตใจของชาวโคโลจญน เปน
มหาวิหารสไตลโกธิคของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตกแตงดวยปูนปم�น และ
ลวดลายที่สวยงาม ซึ่งรอดพนจากการทําลายเมื่อสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง  

 
 
 

 
 
 
 

 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (2)  
 เมนูพิเศษ...ลิ้มลองขาหมู ตนตํารับจากเยอรมัน  

พัก ณ โรงแรม Leonardo Hotel Koeln Bonn Airport หรือในระดับเดียวกัน 
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วันที ่3      โคโลญจน – ชอปปم�ง Maasmechelen Village outlet – กรุงบรัสเซลส – อะตอม  
เมียม – รูปปم�นแมเนเกนพิส – จัตุรัสกรองด ปลาซ – เทศกาลตลาดคริสตมาส 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
 นําทานขามพรมแดนสูประเทศเบลเย่ียม สู Maasmechelen Village outlet 

ระยะทางประมาณ 127กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
เอาทเลตท่ีมสิีนคาแฟช่ันแบรนดดังมากมาย  
ใหทานไดเลือกสรร เชน Armani, BOSS, Calvin Klein, Coach, Lacoste, 
Polo Ralph Lauren, Versace และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปปم�ง 

 ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) ระยะทางประมาณ 
109 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมืองหลวงประเทศ
เบลเยี่ยม เมืองศูนยกลางของสหภาพยุโรป เมอืงเกาแกที่มีความสําคัญทาง
ประวติัศาสตร และโดงดังในเร่ืองของช็อกโกแลตและเบียร 
 นําทานถายภาพกับ อะตอมเมียม (Atomium) ส่ิงกอสรางรปูทรงอะตอมขนาด
ใหญ ประกอบไปดวยวัตถุทรงกลมจํานวน 9 ลูก เช่ือมตอดวยทอขนาดใหญ สราง
ขึน้ในป ค.ศ. 1958 ในงาน Brussels World’s Fair ป ค.ศ.1958 เปน
โครงสรางเพียงอยางเดียวที่ยังเหลืออยู ปจจุบันกลายเปนสัญลักษณท่ีสําคัญแหง
หน่ึงของบรัสเซลส และนําทานชม รปูปم�นแมเนเกนพิส (Manneken Pis) หรือรูป
ปم�นเด็กนอยยืนฉ่ี สรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของหนูนอย Petit Julien ท่ี
ปกป�องเมืองไวได โดยมเีร่ืองเลากันวา ในป ค.ศ. 1695 เมืองบรัสเซลสไดเกิด
สงครามใหญ มกีารวางระเบิดเพ่ือทําลายเมืองแหงน้ี ระหวางท่ีชนวนระเบิดกําลัง
ทํางาน ไดมีเด็กนอยคนหน่ึง เห็นชนวนระเบิดกําลังลุกไหม จึงฉ่ีเพ่ือดับไฟ ทําให
เมืองน้ีรอดพนจากการถูกระเบดิมาได แลวชม จัตรัุสแกรนดเพลส หรือ กรองด 
ปลาซ (Grand Place) เเลนดมารคที่สําคัญใจกลางบรัสเซลล หน่ึงในจัตุรัสที่
สวยงามที่สุดในยุโรป รายลอมไปดวยกลุมอาคารเกาแกท่ีสรางดวยสถาปตยกรรม
ทั้งบาโรค,โกธิค และนีโอ-โกธิค นอกจากน้ันจตุัรัสแหงน้ี ยูเนสโกไดประกาศใหเปน
มรดกโลกต้ังแตป ค.ศ.1983 อีกดวย และอิสระใหทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย 
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 และเที่ยวชม เทศกาลตลาดคริสตมาสกรงุบรสัเซลส (Christmas Markets) 

ต้ังอยูบริเวณจัตุรัส 
แกรนดเพลส หรือ กรองด ปลาซ โดยปกติจะเปดต้ังแตเวลา 12.00 – 22.00 น. 
ซึ่งเปนศูนยกลางและ 
เปนตลาดคริสตมาสที่ใหญท่ีสุดในประเทศเบลเยี่ยม โดยในแตละปท่ีผานมา จะมี
รานคามากกวา 200 ราน  
มตีนคริสตมาสยักษที่ประดับแสงสวางกลางจัตุรัส มีลานสเก็ตน้ําแข็ง ชิงชาสวรรค
และสวนสนุกขนาดยอม 
เพ่ือเฉลิมฉลองความสุขแหงเทศกาลคริสตมาส และในยามค่ําคืนจะเต็มไปดวยแสง
ไฟที่ประดับประดา 
กันอยางสวยงาม  อิสระใหทานเพลิดเพลินไปกับเทศกาลแหงความสุขตามอัธยาศัย  
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ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช
อปปم�งของทาน 
พัก ณ โรงแรม Ramada Brussels Woluwe หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4      กรุงบรัสเซลส – บรูจส – ยานเมืองเกาบรูจส – จัตุรัสเบิรก – ศาลาวาการเมือง – 
    จัตุรัสมารค – หอคอยเบลฟราย – อัมสเตอรดัม 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 
 นําทานเดินทางสู บรูจส (Bruges) ระยะทางประมาณ 97.7 กโิลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที  เมืองที่สวยงามท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป เปน
เมืองเกาแกที่มีประวติัศาสตรยาวนานแสนโรแมนติกของเบลเยี่ยม ท่ีมีศิลปะ 
สถาปตยกรรมที่เกาแกและงดงามมากมาย เมืองแหงน้ีในอดีตเปนเมอืงทาที่สําคัญ 
ภายในเมืองมีลําคลองที่ถูกใชในการคมนาคมขนสงตางๆ จนทําใหเมืองบรูจสไดรับ
การขนานนามวา เวนิสทางตอนเหนือ และไดรับการยกยองเปนเมืองมรดกโลกอีก
ดวย   
 นําทานชม ยานเมืองเกาบรูจส ชมความงดงามของอาคารเกาสุดแสนคลาสสิค ท่ี
เต็มไปดวยสีสันแหงความเปนยุโรป ชม จัตรัุสเบิรก (Burg square) จัตุรัสที่ใช
เปนสถานที่จัดพิธีสําคัญ ที่ต้ังของศูนยราชการเมืองและลอมรอบไปดวยตึกเกาท่ี
สวยงาม ชม ศาลาวาการเมือง เปนอาคารสไตลโกธิคที่ออกแบบไดอยางงดงาม 
และชม จัตุรัสมารค (Markt Square หรือ Market Square) จตุัรัสท่ีต้ังอยูใจ
กลางเมือง และเปนศูนยกลางการคาขายมาต้ังแตสมัยโบราณ รอบๆจัตุรัสมีอาคาร
ที่ทรงคุณคาทางประวติัศาสตรต้ังเรียงรายอยูโดยรอบ ท่ีสําคัญที่สุด คือ หอคอย
เบลฟราย (Belfry) หรือ เบลฟอรท (Belfort) เปนหอระฆังที่อยูคูบานคูเมืองมา
ชานาน สรางขึ้นต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษที ่13 สูงเดนเปนสงากวา 88 เมตร เปน
หน่ึงในสัญลักษณท่ีโดดเดนของเมืองน้ี และบริเวณจัตุรัสแหงน้ียังเปนท่ีจัดแสดง
งานร่ืนเริงตางๆและเทศกาลประจําปอีกดวย อิสระใหทานเดินเลนชมบรรยากาศ
ความสวยงามของเมืองน้ี หรือเลือกซื้อชอปปم�งของฝากและของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย  
หรือทานสามารถเปลี่ยนบรรยากาศ โดยการ ลองเรือหรือน่ังรถมา ชมทัศนียภาพ
ความสวยงามของอาคารเกาแก ผานชมสถานท่ีสําคัญตางๆ ภายในเมืองเกาบรูจส
แหงน้ี (ไมรวมในคาทัวร กรุณาสอบถามกบัหวัหนาทัวร) 
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กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในเที่ยวชม 
หรือชอปปم�งของทาน 
นําทานเดินทางสู อัมสเตอรดัม (Amsterdam) ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ  
3 ช่ัวโมง 10 นาที เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเติล 
(Amstel) อัมสเตอรดัมเปนเมืองท่ีมีลักษณะพ้ืนที่เปนเกาะมีคูคลองลอมรอบ จึง
เปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา เมืองแหงคลอง  

 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (5)  

พัก ณ โรงแรม Van der Valk Hotel A4 Schiphol หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 5 
     อัมสเตอรดมั – ซานส สคันส – กงัหันลม – โรงงานชีส และโรงงานทํารองเทาไม – 
     อัมสเตอรดัม – ลองเรือคลองอัมสเตอรดัม – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัม – 
     พระราชวังหลวง – อนุสาวรียแหงเสรีภาพ 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู ซานส สคันส (Zaanse Schans) หมูบานอนุรกัษกังหันลมของ
เนเธอรแลนด เปนหมูบานท่ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตรของกังหันลมและ
บรรยากาศเกาแกใหคงอยูไวไดเปนอยางดี  
สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม บานไมสไตลดัตชที่เปนเอกลักษณ และ
ถายภาพเปนที่ระลึกกับ 
กังหันลม ท่ีถูกอนุรักษไว และชมโรงงานชีสและโรงงานทํารองเทาไม ซึ่งเปนหน่ึงใน
ของฝากเล่ืองช่ือของเนเธอรแลนด 
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จากน้ันนําทานเดินทางกลับ อัมสเตอรดัม  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (7)   

นําทาน ลองเรือคลองอัมสเตอรดัม อันมีช่ือเสียง ลัดเลาะไปตามลําคลอง ชมความ
สวยงามของ 2 ฝم�งริมคลอง ซึ่งทานจะไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตทีส่รางมา
ต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 17 ที่มีเอกลักษณพิเศษเปนอาคารทรงแคบ บริเวณหนาจ่ัว
จะมีไมยื่นออกมาเพ่ือใชแขวนรอก สําหรับชักรอกเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใชตาง ๆ 
เขาทางหนาตางแทน และชม โรงงานเจียระไนเพชร ซึ่งอุตสาหกรรมการเจียระไน
เพชรของเนเธอรแลนดน้ัน ไดรับการยอมรับวา  ดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชม
ขั้นตอนการเจียระไนเพชรตางๆ และสามารถท่ีจะเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคา
โรงงานกลับไดอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 

 
แลวนําทานสู จัตุรัสดัม (Dam Square) ลานกวางใจกลางเมืองขนาดใหญ นํา
ทานถายภาพกับ 
พระราชวังหลวง อัมสเตอรดัม (Royal Palace Amsterdam) พระราชวงัที่
เกาแกที่สุดแหงหน่ึงในของเนเธอรแลนด สรางข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1655 และเปน
พระราชวังที่ควีนเบียทริกซทรงงานราชการตางๆ  
ตลอดจนเอาไวสําหรับรับเเขกบานเเขกเมือง เเละทําพิธีสําคัญตางๆ  
และชม อนุสาวรียแหงเสรีภาพ เปนรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สราง
ข้ึนในป ค.ศ. 1956 เพือ่เปนอนุสรณแกผูท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังที ่2 จากน้ัน
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อิสระใหทานเดินเลนหรือชอปปم�งสินคาบนถนนสายชอปปم�งบริเวณจตุัรัสตาม
อัธยาศัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของ

ทาน 
 พัก ณ โรงแรม Van der Valk Hotel A4 Schiphol หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 6       อัมสเตอรดัม – ทาอากาศยานอัมสเตอรดัมสคิปโฮล  
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอัมสเตอรดัมสคิปโฮล เพื่อเดินทางกลับสูประเทศ
ไทย 

12.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน Check Lap Kok ฮองกง โดยเท่ียวบินที่ CX 270 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน  

 
วันที ่7       ฮองกง – กรงุเทพฯ 

06.45 น. ถึงฮองกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี CX 619 
11.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
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อัตราคาบรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กตํ่ากวา 
12 ป 
พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน 
ไมมเีตียง
เสริม 

พักหองเด่ียว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
24-30 ธ.ค.62 *เทศกาลตลาดคริสตมาส* 45,990 43,990 9,500 

** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 
ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 3,500 บาท 

(กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 45 วันกอนเดินทาง เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา) 
 
หมายเหตุ :  รายการทองเท่ียวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
ท้ังน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
*ภาพถายเพ่ือการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทาน้ัน* 
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การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึ้นไป 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทางหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทางได) ** 
** ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ข้ึนราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 
 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (เนเธอรแลนด) และคาบริการ ทานละ 3,500 บาท 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมคัคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป  
 
กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ 
แลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร  
ทางบริษัทถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัททั้งหมดแลว*** 
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อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุวนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

ต๋ัวกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนช้ันธุรกิจได หากตองการน่ังช้ันธุรกิจ ทานจะตองจองตั๋ว
เด่ียว กรุณาเช็คราคากบัเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 

(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั )  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหตุ : เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต่ํา โรงแรมบางเมืองจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปด
เครื่องปรบัอากาศ หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชุมตางๆ 
ทางบริษัทอาจมีการปรบัเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)  

 คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 
 คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 หัวหนาทัวร (ทรูไกด) จากประเทศไทย ผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยบรรยายขอมูล

และอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Cathay 

Pacific อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่อง ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 30 
ก.ก.)  

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เน่ืองจาก
ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
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 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (เนเธอรแลนด) และคาบรกิาร ทางสถานทูตไมคืนใหทานไม
วาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 

 คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร (ทรูไกด)  ทานละ 45 ยูโร 
ตลอดทริป 
 

เง่ือนไขในการจองทัวร 
 กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
 หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรยื่นวีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและ

คาบริการในการขอยื่นวีซาเชงเกน ทานละ 3,500 พรอมกับยอดมัดจํา 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วนั คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่
เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มกีาร
การันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไม
อาจขอคืนเงินได) 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัด
จําเต็มจํานวน 

 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 
100% ของราคาทัวรทัง้หมด 

 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง
บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน และโรงแรมที่พักตางๆ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 กรณีวีซาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเกบ็คาใชจายตามที่
เกิดขึ้นจริง เชน  
คาวีซาและคาบริการยืน่วีซา คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน คามดัจํา
โรงแรมหรือคาโรงแรม เปนตน   
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ขอมูลเกี่ยวกับ สายการบิน  
 เน่ืองจากบัตรโดยสารเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป สายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี ทุกทานตองไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับ
หมายเลขท่ีน่ังตอนไดบัตรโดยสารเทาน้ัน   
แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลูกคาท่ีเดินทางดวยกันไดน่ังดวยกัน หรือใกลกันให
มากที่สุดเทาท่ีจะทําได 

 กรณีท่ีทานตองการอาหารพิเศษ เชน เปนอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทาน
มังสวิรัติ โปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษทัตองสงเรื่องแจง
ใหทางสายการบินทราบลวงหนา เพ่ือจัดเตรียมอาหารใหแกทาน กรณีท่ีทานแจงกอน
เดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรบัเมนูพิเศษ
เลย เน่ืองจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจเตรียมไมทัน 

 สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารท่ีมี
คุณสมบัตติามที่สายการบินกําหนดเทาน้ัน เชน สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมี
ปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขอที่น่ัง 
LONG LEG ทานตองไปแจงกับเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น และ
การใหท่ีน่ังข้ึนอยูกับดุลพินิจของทางเจาหนาที่สายการบินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก  
 โรงแรมในแตละแหง มกีารวางแผนผังหองพักแตกตางกนั จึงทําใหหองพักแตละประเภท 

อาจจะหองไมติดกัน หรืออยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมหีองพักแบบ 3 ทาน 
ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจตองเปน  
1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก 
เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และหองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้น 

 เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต่ํา โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ
ใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศ ซึง่จะ
มีฮีตเตอรไวใหบริการแทน 

 กรณีท่ีมีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรม
สูงขึ้นมากและหองพักในเมืองจะคอนขางเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
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 โรงแรมในยุโรปบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมอืงเกา หรือเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเปน
อาคารแบบดั้งเดิม หองอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา หรืออาจจะไมมี
ลิฟท รวมถึงพนักงานยกกระเป�า และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
หมายเหตุ 

 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 20 คน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
เปนหลัก  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุจําเปนสุดวิสัย และอยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ เชน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การประทวง  
การปฏิวติั อุบติัเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการบริการของสายการบิน ความสูญเสีย 
ทรัพยสินสูญหาย อุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และ
เหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงิน
ได 

 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
เชน หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีแดงสด) 
เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร             หากไมผานการอนุมัติจากสายการ
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บิน และถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทาง หรือทานเดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืน            
คาทัวรใหแกทาน 

 ลูกคาที่จอยแลนด (ไมใชต๋ัวเครื่องบิน) ทานตองจองเคร่ืองบินลงประเทศปลายทาง
กอนเวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไปถึงปลายทางลวงหนากอนคณะทัวร
อยางนอย 1 วัน ถาทานมาถึงหลังคณะทัวร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไป
พบกับคณะทัวรในสถานที่ท่ีคณะทัวรกําลังออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจอง
ทัวรหรือจองต๋ัวเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครัง้ หากทานจอง
ทัวรหรือต๋ัวเคร่ืองบินผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและ
ไมคืนคาทัวรใหแกทาน 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

 
หมายเหตุ เกี่ยวกบัการยื่นวีซาแชงเกน 
 
• ทางบริษัทฯ จะทําการยื่นวีซาของทานตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบเต็มจํานวน

และไดรับการตอบรับจากทางสถานทูตฯ ในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง
ใชเอกสารตางๆ ท่ีออกเปนกรุปในการยื่นวีซา อาท ิ                     ต๋ัวเคร่ีองบิน, 
หองพักที่ไดรับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

• หากในชวงที่ทานเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซากรุปเต็มหรือไมมีคิวกรุป ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวย
ตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
ดูแล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตางๆ ท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เปนผูกําหนด
ออกมา                      (อาจแตกตางกันแลวแตสถานทูตประเทศน้ันๆ) มิใชบริษัท
ทัวร ทานที่มีความประสงคยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารให
ถูกตองและครบถวนตามท่ีสถานทูตฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
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ทาน บริษัททัวรฯ เปนเพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิได
เปนผูพิจารณาวีซาใหกับทาน 

• กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ดังตอไปน้ี 

-    คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียม
ใดๆทั้งส้ินแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณาก็ตาม 
-    คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกต๋ัวเรียบรอยแลว ไมสามารถคืนได 
-    คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา 
ตามกฎทานจะโดนเกบ็ 
     คามดัจําหองพัก หรือทางโรงแรมอาจตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบภายหลัง 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การยึดคาใชจายทั้งหมด 100 % 
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เอกสารยื่นขอวีซาเชงเกน (เนเธอรแลนด) 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต 

ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 
(ระยะเวลาท่ีผลวีซาออก ประมาณ 15 วันทําการ) 

 
กรุณาเตรียมเอกสารดังตอไปน้ี และสงใหทางบริษัทฯ ตามวันเวลาท่ีนัดหมายเก็บเอกสาร 
 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนาถายเอกสาร 2 ใบ ที่ยังไม
หมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวนัเดินทาง หากหมดอาย ุกรุณาทําเลมใหม
กอนนําสง มีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยางนอย 2 
หนาติดตอกัน เพ่ือติดวีซา  
** หนังสือเดินทางเลมเกา ท่ีเคยไดรบัวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถา
ม)ี หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถาม)ี ** 
 

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พ้ืนหลังสีขาว ไมเกิน 6 เดือน หามตกแตงรปู หามสวมแวนสายตา  
แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและค้ิว 
ท้ัง 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทาน้ัน  
(หากรูปถายของทานไมไดมาตรฐานตามสถาณทูตกําหนด  
ทานตองเสียคาใชจายในการถายรูปใหมอีกคร้ัง ณ วันมายื่นเวลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. หนังสือรับรองการทํางาน 
3.1 กรณีลูกจางหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบบัจริง) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษัทตนสังกัดของ
ผูสมัคร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางานและระบุชวงเวลาที่เดินทางไป
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ทองเที่ยวยุโรป และระบุช่ือประเทศทั้งหมดที่ทานเดินทางดวย หลังจากน้ันจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวนัท่ีเทาไร โดยช่ือลูกคาที่ระบุใน
หนังสือรับรองการงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช
ช่ือแตละสถานทูต ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซาเทาน้ัน พรอมลายเซ็น ระบุช่ือ ตําแหนงของผูมี
อํานาจในออกหนังสือรับรองการทํางานและประทับตราบริษัท 
 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 
หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ 
(ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน กอนวันยื่นวีซา  
หากมากกวา 90 วันไปแลว ตองคดัลอกใหมเทาน้ัน) เปนสําเนาภาษาไทย และ
แปลภาษาอังกฤษ 
 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (มีอายุไมเกิน 30 วันกอนวันยื่นวีซา)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตร
นักเรียน) 
 

3.4 ผูเกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน ซึ่งเขียนโดยตัวผูสมคัรหรอืออกโดย
บริษัทนายจางลาสุด ระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่อยูของนายจาง ระยะเวลาของการ
จางงานและเงินเดือนลาสุด และ 
สําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 
4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 

4.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมจํีานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหก
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายตลอด
ในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 
และมีรายการเดินบญัชีลาสุดไมเกิน 7 วนันับจากวันยื่นวีซา เปนบัญชี                  



 

 
 
 

-20- 

ออมทรัพยเทาน้ัน สถานทูตไมรับพิจารณาบญัชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจํา 
รวมถึงบญัชีสหกรณ 
 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดย
ธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต สะกดช่ือใหตรงกบัพาสปอรตและ
หมายเลขบัญชีตองเปนเลมเดียวกับที่ทานจะใชย่ืนวีซา 

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) 
ตองเปน บดิา มารดา คูสมรส พ่ีนองสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน  
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เปนภาษาอังกฤษของผู

ออกคาใชจายให  
พรอมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจนความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํา
นาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร) เปนตน ทั้งผูยื่นวีซาเองและผู
ออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบบัจริง ระบช่ืุอเจาของบัญชี 
(ผูออกคาใชจาย) และตองระบช่ืุอผูถูกรับรองหรือผูสมัครยื่นวีซาดวย มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันท่ียื่นวีซา (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนา
พาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูยื่นวีซา 
- กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทาง

ท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
5. กรณีท่ีผูสมัครอายุต่ํากวา 18 ป 

5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา พรอม
แปลภาษาอังกฤษ 

5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรอืแมหรือทานใดทานหน่ึง หรือกับบคุคลที่สาม 
ตองขอหนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน 
ระบุวาอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใครและระบคุวามสัมพนัธวาเปนอะไร
กัน พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 
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5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกิดการหยาราง 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวิต 
 

6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ) 
 

7. เอกสารสวนตัวอ่ืนๆ (แปลเปนภาษาอังกฤษทัง้หมด) 
- สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถาม)ี  

 
หมายเหตุ: 

- ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฯ เพ่ือสแกน
ลายน้ิวมือ 

- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วนัทําการ 
- หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศนูยยื่นคํารองขอวีซาแลว ทาง

สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมคัรทําการดึงเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ 
ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ กต็าม ดังน้ันหากทานมคีวามจําเปน
ในการใชเลมเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน 

- การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา
ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

- กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษิัทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหาก
สถานทูตฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกทางสถานทูตฯ 
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** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริม่ตน ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพิจารณาอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการ
บริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน* 

ใบกรอกขอมูลคํารองขอวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 
*กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลท้ังหมดของทาน เจาหนาที่จะตองกรอก

แบบฟอรม 
การรองขอวีซาใหทาน* 

 
1. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) 

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

2. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ชื�อ-นามสกลุเดมิกอ่นเปลี�ยน 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที� 
Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 
สถานที�เกดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกันอยู ่
 

7. ที�อยูปั่จจุบัน 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 

 
..............................................................................................................................................
........ 
 
เบอรโ์ทรศัพทท์ี�ตดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล์
............................................................  

 
8. อาชพีปัจจุบัน (กรุณาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบดุว้ย (ภาษาอังกฤษ) 

 
..........................................................................
ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
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10. ที�อยูท่ี�ทํางาน / สถานศกึษา / ที�ตั �งรา้นคา้ 

(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………….............................................
.... 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชื�อ-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 

 
13. ชื�อ-นามสกลุบดิา (ภาษาอังกฤษ) 

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

14. ชื�อ-นามสกลุมารดา 
(ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจําได)้ 
........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
 

กรุณาระบชุื�อ……………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ…์………………………………… 


