
 

 

รหัสทัวร ZAT1903038 

ทัวรเยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คนื (CX) 
แฟรงคเฟรต   ไฮเดลเบิรก   ปราสาทไฮเดลเบิรก   โคโลญจน 
มหาวิหารโคโลญจน   กรุงบรัสเซลส   อะตอมเมียม   รูปปم�นแมเนเกนพิส 

จัตุรัสกรองด ปลาซ   ลิซเซ   สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ   อัมสเตอรดัม 

ซานส สคันส   อนุสาวรียแหงเสรีภาพ 
 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific สายการบินระดับ 5 ดาว 
สายการบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับที ่4 จาก Skytrax World Airline Awards 

2019 
นํ้าหนักกระเป�า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะ

คอนเฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟรมกับ
เจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและ
เวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเที่ยวบิน  
การยกเลิกเท่ียวบิน มกีารยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา  
อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย 
เปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบินคาเธยแปซิฟค  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 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-3 

ทาน 

เด็กตํ่ากวา 
12 ป 
พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน 

ไมมีเตียง
เสริม 

พักหอง
เดี่ยว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
31 มี.ค. – 06 เม.ย. 63 *วันจักรี* 45,990 43,990 9,500 

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

(กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 45 วันกอนเดินทาง 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา) 

 
 
 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – ฮองกง 
14.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ประตู 6 เคานเตอร M  

ของสายการบินคาเธยแปซิฟค  พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

17.30 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน Check Lap Kok ฮองกง โดยเที่ยวบินที่ CX 
708 

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

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
 



 

 

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

06.45 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรบักระเป�าสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู นําทาน
เดินทางสู ไฮเดลเบิรก (Heidelberg) ระยะทางประมาณ 88.8 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง หน่ึงในเมืองเกาแกของเยอรมนี ที่มอีายุกวา 
พันป ภายในยานเมืองเกา ประกอบไปดวยอาคารโบราณท่ีสรางขึ้นตัง้แตสมัยยุค
กลางและสมัยพื้นฟศิูลปะวิทยาการ และยังเปนเมืองที่เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไฮ
เดลเบิรก (Heidelberg University) มหาวิทยาลยัที่กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1386 
ปจจุบันไดรับการยอมรบัวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกในประเทศเยอรมนี  

  นําทานถายภาพกับ ปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) จากบริเวณ
เมืองเกา ปราสาททีต่ั้งอยูบนเนินเขา เปนปราสาทเกาแกที่มีชื่อเสียงของเมือง ถูก
สรางขึ้นในชวงป ค.ศ.1300 ในสไตลโกธิค &  
เรอเนสซองซ และใหทานไดเดินชมยานเมืองเกา ที่มีเสนหและเปนหน่ึงในเมืองที่
โรแมนตกิที่สุดในเยอรมนี  
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1) 
  นําทานเดินทางสู โคโลญจน (Cologne) ระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร ใช

เวลาเดินทางประมาณ  
2 ชั่วโมง 40 นาที ตัง้อยูริมฝم�งแมน้ําไรน เปนเมืองเกาแกที่ถูกสรางขึ้นมาต้ังแต 
ค.ศ. 50 โดยชาวโรมัน 



 

 

เปนเมืองตนกําเนิดน้ําหอม Eau de Cologne 4711 โดยตัวเลข 4711 มาจาก
บานเลขที่ของผูผลิตน้ําหอมที่ทํากันมาอยางยาวนานกวา 300 ป และเปนน้ําหอม
ที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปจจุบันน้ี 
 
นําทานชม มหาวิหารโคโลญจน (Cologne Cathedral) มหาวิหารเกาแกอายุ
กวา 700 ป สัญลักษณประจําเมืองและเปนศูนยรวมจิตใจของชาวโคโลจญน เปน
มหาวิหารสไตลโกธิคของศาสนาคริสตนิกายโรมนัคาทอลิก ตกแตงดวยปูนปم�น และ
ลวดลายที่สวยงาม ซึ่งรอดพนจากการทําลายเมื่อสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง  

 
 
 

 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (2)  
 เมนูพิเศษ...ขาหมูเยอรมัน  

พัก ณ โรงแรม Leonardo Hotel Koeln Bonn Airport หรือในระดับ
เดียวกัน 
 

วันที่ 3      โคโลญจน – Designer Outlet Roermond – กรุงบรัสเซลส – อะตอมเมียม – 
     รูปปم�นแมเนเกนพิส – จัตุรัสกรองด ปลาซ – แอนตเวิรป 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
 นําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ระยะทางประมาณ 93.1

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที เอาทเลทที่อยูบริเวณ
ชายแดนเยอรมนีและเนเธอรแลนด ที่มีรานคาสินคาแฟช่ันแบรนดเนมชื่อดังกวา 
185 รานคา ใหทานไดเลือกสรร อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยจนถึง
เวลานัดหมาย 



 

 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอป
ปم�ง 
 นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ  
1 ชัว่โมง 55 นาที เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เมืองศูนยกลางของสหภาพยุโรป 
เมืองเกาแกที่มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร และโดงดังในเร่ืองของช็อกโกแลต
และเบียร 
 นําทานถายภาพกับ อะตอมเมียม (Atomium) สิ่งกอสรางรูปทรงอะตอมขนาด
ใหญ ประกอบไปดวยวตัถุทรงกลมจํานวน 9 ลูก เช่ือมตอดวยทอขนาดใหญ สราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1958 ในงาน Brussels World’s Fair ป ค.ศ.1958 เปน
โครงสรางเพียงอยางเดียวที่ยังเหลืออยู ปจจุบันกลายเปนสญัลักษณที่สําคัญแหง
หน่ึงของบรัสเซลส และนําทานชม รูปปم�นแมเนเกนพิส (Manneken Pis) หรือ
รูปปم�นเด็กนอยยืนฉี ่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของหนูนอย Petit 
Julien ที่ปกป�องเมืองไวได โดยมเีร่ืองเลากันวา ในป ค.ศ. 1695 เมืองบรัสเซลส
ไดเกิดสงครามใหญ มกีารวางระเบิดเพ่ือทําลายเมืองแหงน้ี ระหวางที่ชนวนระเบิด
กําลังทํางาน ไดมีเด็กนอยคนหน่ึง เห็นชนวนระเบิดกําลังลุกไหม จึงฉีเ่พ่ือดับไฟ ทํา
ใหเมืองน้ีรอดพนจากการถูกระเบิดมาได แลวชม จัตุรัสแกรนดเพลส หรือ 
กรองด ปลาซ (Grand Place) เเลนดมารคที่สําคัญใจกลางบรัสเซลล หน่ึงใน
จัตุรัสท่ีสวยงามที่สุดในยุโรป รายลอมไปดวยกลุมอาคารเกาแกที่สรางดวย
สถาปตยกรรมทั้งบาโรค,โกธิค และนีโอ-โกธิค นอกจากน้ันจตัุรัสแหงน้ี ยูเนสโกได
ประกาศใหเปนมรดกโลกตั้งแตป ค.ศ.1983 อีกดวย และอิสระใหทานชอปปم�ง
สินคาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม
และชอปปم�งของทาน 

 จากน้ัน นําทานเดินทางสู แอนตเวิรป (Antwerp) ระยะทางประมาณ 55 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ตั้งอยูริมแมน้ําสเกลท เปนเมืองทาที่
สําคัญในอดีต และถือเปนเมืองศูนยกลางทางวัฒนธรรมของประเทศเบลเยี่ยมอีก
ดวย 

 
พัก ณ โรงแรม Tulip Inn Antwerpen hotel หรือในระดบัเดียวกัน 

 

วันที่ 4      แอนตเวิรป – ลิซเซ – สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอรดัม –  
     ริกสมิวเซียม หรอื พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอมัสเตอรดัม – ยานจอรแดน 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 

 นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระยะทางประมาณ 
169 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 นาที ตัง้อยูที่ชานเมืองลิซเซ 
สถานที่จัดงานเทศกาลดอกทิวลิปประจําทุกป แตละปจะมีแคชวงปลายมีนาคม – 
ตนพฤษภาคม ใหนักทองเท่ียวจากทั่วโลกไดเขาชมดอกทิวลิปที่สวยงาม เพียง 1 ป
มีแคชวงเดียวเทาน้ัน สวนเคอเคนฮอฟเปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญที่สุดของ
เนเธอรแลนด และเปนหน่ึงในสวนดอกไมที่ใหญที่สุดในโลก บนเน้ือท่ีกวา 200 ไร  
อิสระใหทานไดชมความอลังการของสวนที่มชีื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่
มีมากกวา 7 ลานตนในแตละป ออกดอกบานสะพรั่งและถูกออกแบบไวอยาง
สวยงาม 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในเที่ยวชม 
นําทานเดินทางสู อัมสเตอรดมั (Amsterdam) ระยะทางประมาณ 262 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ  
3 ชั่วโมง 15 นาที เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเติล 
(Amstel) อัมสเตอรดมัเปนเมืองที่มีลักษณะพื้นท่ีเปนเกาะมีคูคลองลอมรอบ จึง
เปนเมืองที่ไดรับสมญานามวา เมืองแหงคลอง  
นําทานถายรูปบริเวณดานหนา ริกสมิวเซียม หรือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อัมสเตอรดัม  
(The Rijksmuseum) พิพิธภัณฑท่ีใหญที่สุดในประเทศเนเธอรแลนด เปน
แหลงรวบรวมประวัตศิาสตร งานหัตถกรรม ภาพวาด ผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียง 
และเปนแหลงสะสมผลงานในยุคทองของเนเธอรแลนด ซึ่งกอตั้งมามากกวา 200 
ป แลวนําทานเที่ยวชม ยานจอรแดน () ยานที่มีชื่อเสียงและมีเสนหที่สุดของ
อัมสเตอรดัม เพราะแวดลอมไปดวยบรรยากาศที่โรแมนตกิ มีคาเฟ� รานคาตางๆ
มากมาย รวมถึงเปนที่ต้ังของบานแอนน แฟรงก (Anne Frank House) อีก
ดวย  
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (5)  
พัก ณ โรงแรม Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 5 
     อัมสเตอรดัม – ซานส สคนัส – กังหันลม – โรงงานชีส และโรงงานทํารองเทาไม – 
     อัมสเตอรดัม – ลองเรือคลองอัมสเตอรดมั – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัม – 
     พระราชวังหลวง – อนุสาวรียแหงเสรีภาพ 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 



 

 

นําทานเดินทางสู ซานส สคันส (Zaanse Schans) หมูบานอนุรกัษกังหันลม
ของเนเธอรแลนด เปนหมูบานที่เก็บรวบรวมประวตัิศาสตรของกังหนัลมและ
บรรยากาศเกาแกใหคงอยูไวไดเปนอยางดี  
สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม บานไมสไตลดัตชที่เปนเอกลักษณ และ
ถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลมที่ถกูอนุรักษไว และชมโรงงานชีสและโรงงานทํา
รองเทาไม ซึ่งเปนหน่ึงในของฝากเลื่องชื่อของเนเธอรแลนด 
 
 
 
 

 
 

นําทานเดินทางกลับ อมัสเตอรดัม  
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (7)   
นําทาน ลองเรือคลองอัมสเตอรดัม อันมีชื่อเสียง ลัดเลาะไปตามลําคลอง ชม
ความสวยงามของ 2 ฝم�งริมคลอง ซึ่งทานจะไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตทีส่ราง
มาต้ังแตคริสตศตวรรษที ่17 ที่มีเอกลักษณพิเศษเปนอาคารทรงแคบ บริเวณหนา
จั่วจะมีไมยื่นออกมาเพือ่ใช 
แขวนรอก สําหรับชกัรอกเฟอรนิเจอรและเครื่องใชตาง ๆ เขาทางหนาตางแทน  
และชม โรงงานเจียระไนเพชร ซึง่อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอรแลนดน้ัน ไดรบัการยอมรบัวา  ดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมขัน้ตอนการ
เจียระไนเพชรตางๆ และสามารถที่จะเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานกลับได
อีกดวย 

 
 
 
 

 



 

 

แลวนําทานสู จัตุรัสดัม (Dam Square) ลานกวางใจกลางเมืองขนาดใหญ นํา
ทานถายภาพกับ 
พระราชวังหลวง อัมสเตอรดัม (Royal Palace Amsterdam) พระราชวงัที่
เกาแกที่สุดแหงหน่ึงในของเนเธอรแลนด สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1655 และเปน
พระราชวังที่ควีนเบียทริกซทรงงานราชการตางๆ ตลอดจนเอาไวสําหรับรบัเเขก
บานเเขกเมือง เเละทําพิธีสําคัญตางๆ  
และชม อนุสาวรียแหงเสรีภาพ เปนรปูทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สราง
ขึน้ในป ค.ศ. 1956 เพ่ือเปนอนุสรณแกผูท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังที ่2 จากนั้น
อิสระใหทานเดินเลนหรือชอปปم�งสินคาบนถนนสายชอปปم�งบริเวณจตัุรัสตาม
อัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�ง

ของทาน 
 พัก ณ โรงแรม Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน 
 

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

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอัมสเตอรดัมสคิปโฮล เพ่ือเดินทางกลับสู
ประเทศไทย 

13.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน Check Lap Kok ฮองกง โดยเท่ียวบินที ่CX 
270 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 



 

 

วันที่ 7        
06.10 น. ถึงฮองกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที ่QR834 
10.50 น.  เดินทางถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ :  รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา 
ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ

ควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานงึถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

*ภาพถายเพ่ือการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทานั้น* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึน้ไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดงักลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทางได) ** 



 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ
ภาษีนํา้มันและ/หรอืภาษีประกันภัยการเดินทาง** 

 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (เนเธอรแลนด) และคาบรกิาร ทานละ 3,500 บาท 

ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอด
ทิป  

 
กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวนัที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไข

ตางๆ 
แลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร  

ทางบริษัทถือวาทานรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษัททั้งหมดแลว*** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบวุนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ตั๋วกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจได หากตองการนัง่ชั้นธุรกิจ ทานจะตองจอง
ตั๋วเด่ียว กรุณาเชค็ราคากับเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดบัเดียวกัน พกัหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า โรงแรมบางเมืองจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปด
เครื่องปรบัอากาศ หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชมุตางๆ 
ทางบริษัทอาจมีการปรบัเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)  

 คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 



 

 

 คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 หัวหนาทัวร (ทรูไกด) จากประเทศไทย ผูมปีระสบการณนําเท่ียว คอยบรรยายขอมูล

และอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหต ุคุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Cathay 

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

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทาน เนื่องจาก
ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาใชจายสวนตวั เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรดี คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ที่จาย 3%  
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (เนเธอรแลนด) และคาบริการ ทางสถานทูตไมคืนให

ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 
 คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร (ทรูไกด)  ทานละ 45 ยู

โร ตลอดทริป 
 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
 กรุณาชําระคามดัจํา ทานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
 หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรยื่นวีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและ

คาบรกิารในการขอยื่นวีซาเชงเกน ทานละ 3,500 พรอมกับยอดมัดจํา 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วนั คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่

เดินทางชวงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มกีาร
การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไม
อาจขอคืนเงินได) 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วนั ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัด
จําเต็มจํานวน 

 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 
100% ของราคาทัวรทัง้หมด 

 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง
บริษัทฯ ตองมีการการันตมีัดจําท่ีน่ังกบัทางสายการบิน และโรงแรมที่พักตางๆ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิ 

 เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืน
คาตั๋วได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคาใชจาย
ตามที่เกิดขึ้นจรงิ เชน  
คาวีซาและคาบริการยืน่วีซา คามดัจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาต๋ัวเครือ่งบิน คามดัจํา
โรงแรมหรือคาโรงแรม เปนตน   

 
ขอมูลเก่ียวกับ สายการบิน  

 เน่ืองจากบัตรโดยสารเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี ทุกทานตองไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับ
หมายเลขที่น่ังตอนไดบัตรโดยสารเทาน้ัน   
แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลูกคาท่ีเดินทางดวยกันไดน่ังดวยกัน หรือใกลกันให
มากที่สุดเทาท่ีจะทําได 

 กรณีที่ทานตองการอาหารพิเศษ เชน เปนอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทาน
มังสวิรตั ิโปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษทัตองสงเร่ืองแจง



 

 

ใหทางสายการบินทราบลวงหนา เพื่อจัดเตรยีมอาหารใหแกทาน กรณีทีท่านแจงกอน
เดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรบัเมนูพิเศษ
เลย เน่ืองจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจเตรียมไมทัน 

 สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มี
คุณสมบัตติามที่สายการบินกําหนดเทาน้ัน เชน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมี
ปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน และการขอที่น่ัง 
LONG LEG ทานตองไปแจงกับเจาหนาท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน และ
การใหท่ีน่ังขึ้นอยูกับดลุพินิจของทางเจาหนาที่สายการบินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก  
 โรงแรมในแตละแหง มกีารวางแผนผังหองพักแตกตางกนั จึงทําใหหองพักแตละประเภท 

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

 เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ
ใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเครื่องปรับอากาศ ซึง่จะ
มีฮีตเตอรไวใหบรกิารแทน 

 กรณีทีม่ีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรม
สูงขึ้นมากและหองพักในเมืองจะคอนขางเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมอืงเกา หรือเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเปน
อาคารแบบดั้งเดิม หองอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา หรืออาจจะไมมี
ลิฟท รวมถึงพนักงานยกกระเป�า และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 20 คน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความ

เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
เปนหลัก  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ 
ทีเ่กิดขึ้นจากเหตุจําเปนสุดวิสัย และอยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ เชน ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การประทวง  
การปฏิวตั ิอุบัติเหต ุการโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเท่ียวบินหรือการบรกิารของสายการบิน ความสูญเสีย 
ทรัพยสินสูญหาย อุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และ
เหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน 

 ตั๋วเครื่องบินเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงิน
ได 

 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจรงิ 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

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



 

 

 กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษทัฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทาง หรือทานเดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน            
คาทัวรใหแกทาน 

 ลูกคาท่ีจอยแลนด (ไมใชตั๋วเครื่องบิน) ทานตองจองเครื่องบินลงประเทศปลายทาง
กอนเวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไปถึงปลายทางลวงหนากอนคณะทัวร
อยางนอย 1 วัน ถาทานมาถึงหลังคณะทัวร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไป
พบกับคณะทัวรในสถานที่ท่ีคณะทัวรกําลังออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจอง
ทัวรหรือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบรษิัทอีกครัง้ หากทานจอง
ทัวรหรือต๋ัวเคร่ืองบินผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและ
ไมคืนคาทัวรใหแกทาน 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ ที่ไดระบุไวโดยทัง้หมด 
 

หมายเหตุ เก่ียวกับการย่ืนวีซาแชงเกน 
 
• ทางบริษัทฯ จะทําการยื่นวีซาของทานตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบเต็มจํานวน

และไดรับการตอบรบัจากทางสถานทูตฯ ในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง
ใชเอกสารตางๆ ที่ออกเปนกรุปในการยื่นวีซา อาท ิ                     ตั๋วเครี่องบิน, 
หองพักที่ไดรับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

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

• เอกสารตางๆ ที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เปนผู
กําหนดออกมา (อาจแตกตางกันแลวแตสถานทูตประเทศน้ันๆ) มิใชบริษัททัวร 



 

 

ทานที่มีความประสงคย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตองและครบถวนตามที่สถานทูตฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน บริษัททัวรฯ เปนเพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซา
เทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวีซาใหกับทาน 

• กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ดังตอไปนี ้

-    คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียม
ใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณาก็ตาม 
-    คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกตั๋วเรียบรอยแลว ไมสามารถคืนได 
-    คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา 
ตามกฎทานจะโดนเกบ็ 
     คามดัจําหองพัก หรือทางโรงแรมอาจตองยึดคาหอง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบภายหลัง 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การยึดคาใชจายทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารย่ืนขอวีซาเชงเกน (เนเธอรแลนด) 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต  

ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย ** 
(ระยะเวลาที่ผลวีซาออก ประมาณ 15 วันทําการ) 

 
กรุณาเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ และสงใหทางบริษัทฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนาถายเอกสาร 2 ใบ ที่ยัง

ไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันเดินทาง หากหมดอาย ุกรุณาทําเลม
ใหมกอนนําสง มีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยาง
นอย 2 หนาติดตอกัน เพ่ือติดวีซา  



 

 

** หนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรบัวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถา
มี) หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี) ** 
 

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พื้นหลังสีขาว ไมเกิน 6 เดือน หามตกแตงรปู หามสวมแวนสายตา  
แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและค้ิว 
ทั้ง 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูปเทาน้ัน  
(หากรูปถายของทานไมไดมาตรฐานตามสถาณทูตกําหนด  
ทานตองเสียคาใชจายในการถายรปูใหมอีกครัง้ ณ วันมายื่นเวลา) 

 
 
 
 
 
 

3. หนังสือรับรองการทํางาน 
3.1 กรณีลูกจางหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษทัตนสังกัด
ของผูสมัคร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริม่ทํางานและระบชุวงเวลาท่ีเดินทางไป
ทองเที่ยวยุโรป และระบุชื่อประเทศทั้งหมดที่ทานเดินทางดวย หลังจากน้ันจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวนัที่เทาไร โดยชื่อลูกคาที่ระบุใน
หนังสือรบัรองการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช
ชื่อแตละสถานทูต ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน มี
อายุไมเกิน 30 วัน นบัจากวันย่ืนวีซาเทานั้น พรอมลายเซ็น ระบช่ืุอ ตําแหนง
ของผูมีอํานาจในออกหนังสือรับรองการทํางานและประทับตราบริษัท 
 
 
 



 

 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 
หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบคุคล ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ 
(ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน กอนวันยื่นวีซา  
หากมากกวา 90 วันไปแลว ตองคัดลอกใหมเทาน้ัน) เปนสําเนาภาษาไทย และ
แปลภาษาอังกฤษ 
 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (มอีายุไมเกิน 30 วันกอนวันยื่นวีซา)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรบัเอกสารที่เปน
บัตรนักเรียน) 
 

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

 
4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 

4.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหก
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายตลอด
ในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 
และมีรายการเดินบญัชลีาสุดไมเกิน 7 วนันับจากวันยื่นวีซา เปนบญัช ี                 
ออมทรัพยเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝาก
ประจํา รวมถึงบัญชีสหกรณ 
 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดย
ธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 



 

 

CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต สะกดชื่อใหตรงกบัพาสปอรตและ
หมายเลขบัญชีตองเปนเลมเดียวกับที่ทานจะใชยื่นวีซา 

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

ออกคาใชจายให  
พรอมเซ็นรับรอง 

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

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุื่อเจาของบัญชี 
(ผูออกคาใชจาย) และตองระบชุื่อผูถูกรบัรองหรือผูสมัครยื่นวีซาดวย มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนา
พาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูยื่นวีซา 
- กรณีที่บรษิัทของทานเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทาง

ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบรุายช่ือผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
5. กรณีที่ผูสมัครอายุตํ่ากวา 18 ป 

5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา 
พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

5.2 ถาเดนิทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหนึ่ง หรือกับบุคคลที่สาม 
ตองขอหนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน 
ระบุวาอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใครและระบคุวามสัมพนัธวาเปนอะไร
กัน พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกิดการหยาราง 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวิต 
 

6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ) 
 

7. เอกสารสวนตัวอื่นๆ (แปลเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด) 
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถามี)  

หมายเหตุ: 
- ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคาํรองขอวีซาฯ เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือ 
- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วนัทําการ 
- หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาแลว ทาง

สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการดงึเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ 
ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ กต็าม ดังน้ันหากทานมคีวามจําเปน
ในการใชเลมเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน 

- การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา
ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

- กรณีที่ทานยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษิัทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหาก
สถานทูตฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกทางสถานทูตฯ 

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มตน ใบละ  500 บาท ** 



 

 

*การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบรษัิทเปนเพียงตัวกลางใน
การบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น* 

ใบกรอกขอมูลคํารองขอวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 
*กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมดของทาน 

เจาหนาที่จะตองกรอกแบบฟอรม 
การรองขอวีซาใหทาน* 

 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

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

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

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

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

 
5. วัน-เดือน-ปเกดิ.......................................................................... อายุ …………………………... ป 

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

 
6. สถานภาพสมรส            โสด           สมรส         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)          

    หยา  
หมาย           แยกกันอยู 

 



 

 

7. ที่อยูปจจุบัน 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 

 
.....................................................................................................................................................
. 
 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอสะดวก............................................. 
อีเมล............................................................  

 
8. อาชีพปจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเปนแมบาน / หรือเกษียณ กรณุาระบุดวย 

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

9. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / รานคา (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

10. ที่อยูที่ทํางาน / สถานศึกษา / ที่ต้ังรานคา 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................ 
  

11. รายไดตอเดือน ……………………………………………………………………………………บาท 
(โดยประมาณ) 

 
12. ชื่อ-นามสกุลคูสมรส (ถามี) 

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



 

 

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

 
14. ชื่อ-นามสกุลมารดา 

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

15. วีซายุโรป (เชงเกน) ทีเ่คยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ถามี) 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................  
วันหมดอายุวีซา (หากจําได) ........................................ 

 
16. ความรบัผิดชอบคาใชจายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวและพํานักของผูรองขอวีซา 

(ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูรองขอวีซาเอง    มีผูออกคาใชจายให  
 

กรุณาระบุชื่อ……………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ…………………………………… 


