
 

 

รหัสทัวร TTN2000427 

ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเย่ียม ซุปตาร...ดอกทิวลปิมาแวววว 8วัน 5คนื (EY)  
อาบูดาบี - แฟรงกเฟรต - ไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก - จัตุรสัโรเมอร  - โคโลญ - มหา
วิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond - กีรธฮอรน - โวเลนดัม - หมูบานกงัหัน ซานนส
คันส – อัมสเตอรดมั - ลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ – เกนท - บรูจจ – บรัสเซลส  

 



 

 

ตารางการเดินทาง 
 

 
**ราคาไมรวมคาวีซา 4,000 บาท และไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, 
หัวหนาทัวรคนไทยทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป   
ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน** 
 

วันแรก      กรุงเทพฯ - อาบูดาบี 

 
17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนัที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเคาทเตอรสายการบินเอทิฮัด 

แอรเวย (EY) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นาํทานเช็คอินและ
โหลดสัมภาระ 

20.10 น.   ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบ ีประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย เท่ียวบินที ่EY401 

 

วันทีส่อง  อาบูดาบี - แฟรงกเฟรต - ไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก - จัตุรัสโรเมอร   
 

00.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
(แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

02.45 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมันนี โดยสายการ
บินเอทิฮัด แอรเวย เที่ยวบินที ่EY001 

06.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่น
ประเทศเยอรมัน ชากวาประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร นําทานรับสัมภาระเรียบรอยแลวจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก 
(Heideberg) เมืองแสนโรแมนติก ตั้งอยูบริเวณฝم�งแมนํ้าเน็กคาร เปนเมือง

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว 

22 - 29 เมษายน 2563 46,888 9,900 

30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563 46,888 9,900 



 

 

ศูนยกลางการศึกษาทีสํ่าคัญของเยอรมัน เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึง่
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน จากนัน้นําทานถายภาพดานหนา ปราสาทไฮ
เดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สรางข้ึนอยูบนเชิงเขาเหนือแมนํ้าเน็กคาร ซึง่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสี
แดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
 หลังจากทานอาหารกลางวันเรียบรอยแลว นําทานกลับสูแฟรงกเฟรต ชม จัตุรัส

โรเมอร (Romerberg) จตัุรัสท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง อนุสาวรีย
เทพธิดา ที่ยืนตระหงานในอิริยาบทมือขวาถอืดาบมือซายถือตาชั่ง อิสระชอปปم�งยาน
ถนน Zeil เปนถนนคนเดินยานชอปปم�งหลักของแฟรงกเฟรต ท่ีมีหางสรรพสินคา
ใหญๆ อยูบนถนนเสนนี้มากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)  
ที่พัก  โรงแรม  Mercure Hotel Eschborn Süd หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
    
 
 

วันที่สาม    แฟรงกเฟรต - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)  

นําทานเดินทางสูเมืองโคโลญ (Cologne) เปนเมืองเกาแกที่สุดของเยอรมันนี และ
เปนศูนยกลางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม นําทานถายรปูดานหนา มหา
วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึง่ในแลนดมารกประจําเมืองโคโลญ และ
เปนศูนยรวมจิตใจของชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแตเริ่มสรางในชวงศตวรรษ



 

 

ที่ 13 ตวัโบสถนั้นมีขนาดใหญและโดดเดนดวยหอคอยแฝดสูงเกือบ 157 เมตร 
งดงามดวยศิลปะสไตลโกธิค ตกแตงดวยรูปปم�นนักบุญแสนประณีต ดวยการเปนหนึ่ง
ในสัญลักษณสําคัญของเยอรมนีและยุโรปทําใหมหาวิหารโคโลญไดถกูขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกไปเรียบรอยแลวเมื่อป 1996 จากนั้นนําทานเดินทางสู Designer 
Outlet Roermond ใหอิสระทานชอปปم�ง สินคาแบรนดเนม อาทิ เชน Gucci, 
Armani, Calvin Klein, Burberry, Diesel และอีกมากมาย อิสระอาหารการวัน
เพ่ือใหทานสะดวกแกการชอปปم�ง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)  
ที่พัก  โรงแรม BEST WESTERN Leoso Hotel Leverkusen หรือเทียบเทา 

 
 

วันที่สี่  โคโลญ - กีรธฮอรน - โวเลนดัม - หมูบานกังหัน ซานนสคนัส - อัมสเตอรดัม 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 นําทานเดินทางสูหมูบาน กีรธฮอรน (Giethoorn) เปนหมูบานเล็กๆ ที่ปราศจาก
ถนนเปนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ไดรับฉายาวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด” นําทาน
ลองเรือชมหมูบาน กีรธฮอรน ชมบรรยากาศสองขางทางของหมูบาน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
 นําทานเดินทางสู หมูบานประมงโวเลนดัม (Volendam) เปนหมูบานเล็กๆ พรอม
ดวยบรรยากาศ สีสันของตัวอาคารท่ีสดใส สองฝم�งถนนใจกลางหมูบานนั้นเต็มไปดวย



 

 

มีรานอาหาร รานกาแฟ และรานขายของที่ระลึก จากนั้นเดินทางไปยัง หมูบานกังหัน
ลม ซานสสคันส (Zaanse Schans) ที่ตัง้อยูทางตอนเหนือของอัมสเตอรดัม ที่น่ี
เราจะไดเห็นบานไมสไตลฮอลแลนดแทๆ กังหันลมเกาแกท่ีบางตัวยงัคงทํางานไดเปน
ปกต ิไดสัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอรแลนด ภายในหมูบานยังม ีพิพิธภัณฑ
ซานส (Zaans Museum) ซึง่ภายในนอกจากการจัดแสดงวิธีชีวิตของชาวดัตชแลว 
ก็มีการสาธิตวิธีการทํารองเทาไมและการทําชีสใหชมดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) 
ที่พัก  โรงแรม Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือ

เทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หา  อัมสเตอรดัม – ลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - เกนท  

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 เดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse) นําทานเขาชมเทศกาลดอกทิวลิปที ่สวนเคอเคน
ฮอฟ (Keukenhof) เปนเทศกาลท่ีจัดเพียงปละหนึ่งครัง้เทานั้น โดยจัดขึ้นในชวงฤดู
ใบไมผลิ ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป ** การเบงบานของดอก
ทิวลิป ข้ึนอยูกับปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ**  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมือง เกนท (Ghent) หนึ่งในเมืองใหญของเบลเยียม ท่ียังอนุรกัษ
อาคารบานเรือนเกาแกเอาไว สวยงามดวยสถาปตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถ
เกาแก เราจะไดเห็นปราสาทเกาแกขนาดใหญที่มีมาตั้งแตยคุกลาง ปราสาทกราเวน
สตีน (Gravensteen) ท่ีเคยเปนท้ังท่ีอยูอาศัยของขุนนาง ศาลาวาการ และคุก 
ปจจุบันไดถูกบูรณะและใหนักทองเท่ียวไดเขาชมภายใน และท่ีใจกลางเมืองเกาเกนท
เราจะไดเห็น โบสถเซนตนิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถขนาดใหญ
อลังการและมากดวยประวัตศิาสตรสําคัญ โบสถเซนตนิโคลัสนี้มีอายุกวา 700 ป 
สวยสงาดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค มาท่ีเมืองเกนทก็ตองมาชมโบสถนิโคลัสนี่ละ 
จากโบสถเซนตนิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญของ มหาวิหารเซนต
บาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถโบราณท่ีสามารถยอนประวัติไปไดกวา 
1,000 ป แตยังงดงามดวยการตกแตงและออกแบบในศิลปะสไตลโกธิค ถือเปนอีก
หนึ่งจุดเช็คอินเมืองเกนทที่ไมควรพลาด  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10)  
ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก       เกนท - บรูจจ - บรสัเซลส 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Brugge) เปนเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ  ที่มี
ความสําคัญทางประวตัิศาสตร เนื่องจากเคยเปนเมืองทาและมีความสําคัญทางดาน
ศิลปะ ไดรับฉายาวา “เวนิสเหนือ” และยังไดรับเปนเมืองมรดกโลกของยูเนสโกเนื่อง
ตัวเมืองที่มีรปูทรงเหมอืนไข ชม มารเก็ต สแควร (Market Square) ยานใจกลาง
เมืองบรูจจ ทานสามารนั่งรถมาหรือนั่งเรือชมคลองชมเมืองท่ีมีอาคาร สถาปตยกรรม
แบบโกธิก บารอก เรเนซองสปะปนกัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)  
นําทานเดินทางสูเมือง บรัสเซลส (Brussels) เปนเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม
และเปนศูนยกลางหรือเมืองหลวงอยางไมเปนทางการของสหภาพยุโรป นําทานชม 
จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) ที่ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล ไดชื่อวาเปน
จตุรัสท่ีมีความสวยงามมากของยุโรป ดวยอาคารที่เกาแกมากมายหลายรูปแบบ เชน 
สถาปตยกรรมแบบบาร็อค โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจดุรวมของบรรดา
สถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่งอาคารสวนใหญนัน้จะสรางมาตั้งแตสมยัยุคกลาง และนํา
ทานชมไฮไลทสําคัญของเมืองบรัสเซล แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รปูปم�นที่
หลอดวยทองแดง มีรปูแบบเปนเด็กชายสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ยื่นอยูในทา
ปสสาวะ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (13)  
ที่พัก  โรงแรม ibis Hotel Brussels Airport หรือเทียบเทา  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีเ่จ็ด      บรัสเซลส - ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (14) 
06.00 น.   นําทุกทานเดินทางสูทาอากาศยานบรัสเซลส เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
10.05น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส โดยสายการบิน 
เอทิฮัด แอรเวย เท่ียวบินที่ EY058 

19.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
(แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

21.45 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย 
เท่ียวบินที ่EY402 

 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ  

 
06.45 น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
**ราคาไมรวมคาวีซา 4,000 บาท และไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, 
หัวหนาทัวรคนไทยทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป   
ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ



 

 

สภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการนี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มเติม 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม่ 
คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมการขอวซีาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุก
กรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากสถาณทูต) 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× คาทิปมัคคุเทศกทงถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหนาทัวรคนไทย, 55 EUR/ทาน/ทริป ทั้งนี้
ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 
เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจาํนวน บรษิัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี
เงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 20 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน
วันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื 
การถกูปฏิเสธในกรณอ่ืีน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนาํเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 

ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก : 
1. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันขึน้ไป คนืคามัดจําทั้งหมด (ในกรณีท่ียื่นวีซาแลวขอเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 40-49 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 31-39 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจรงิ) 
6. กรณีวีซาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเกบ็คาใชจายตามท่ีเกิดขึน้

จริง เชน คาวีซาและ คาบริการยืน่วีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน คา
สวนตางกรณทีี่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน (สอบถามเพ่ิมเตมิจากทางบรษัิทฯอีกครั้ง)  

 



 

 

เอกสารท่ีใชในการยืน่วีซาเยอรมัน 
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีเหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางคูท่ียังไม
ประทับตรา 2 หนาขึ้นไป โปรดตรวจดูอยางละเอียด  
2. รูปถายสี หนาตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามยิ้มเห็น
ฟน, หามสวมตางหูและเครื่องประดับ พื้นหลังฉากสีขาวเทานั้น ขนาด 3.5 
X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาตองมีขนาดใหญ 80% ของพ้ืนที ่ตอง
รวบผมใหเห็นใบหูและค้ิวทั้ง 2 ขางและตองเห็นไหลท้ัง 2 ขาง จํานวน 2 
รูป  ถายไมเกิน 6 เดือน 
3. เอกสารสําคัญสวนบุคคล  

3.1 สําเนาทะเบียนบาน  
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)  
3.4 สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล) 
3.5 สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท (มีอาย ุ30 วัน นบัจากวันที่ออกการงาน) ใบรบัรองการทํางานจาก
บริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน
เดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก) ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือ
รับรองท่ีคดัไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวตัถปุระสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ 
ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอาย ุ7 วัน นบัจากวันที่ออก) 

- รายการเดินบญัชีออมทรัพย (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเทานั้น ควรเลือกเลมที่มี
การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดอืดรอน 
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย** 

- กรณีท่ีผูออกคาใชจายให ตองมีหนังสือสปอนเซอร และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ 
เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูตบิัต ิพรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 



 

 

- กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษทัฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบรุายชือ่ผูเดินทาง และเหตุผลท่ี
จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  
7. กรณีท่ีเปนนักเรยีน นักศึกษา  

- จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น (มีอาย ุ
30 วัน นบัจากวันที่ออก) 
8. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ท่ีไมไดเดินทางกับพอและแม 

ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ** ตองไปขอหนังสือยินยอมจากท่ีวา
การเขตหรืออําเภอเทานั้น และระบุชื่อบคุคลที่เด็กจะเดินทางไปดวยและความสัมพันธของผู
เดินทางที่มีตอเด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปน้ี 

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูตบิัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 
9. **กรณบีุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง จะตองมีหนงัสือรับรองการ
ปกครองบตุรและเอกสารการหยารางตองมีขอความระบุวามีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว** 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดนิทางไปกบับดิา มารดา  

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูตบิัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบตุร ** 
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน 
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 



 

 

และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม 
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบรษิัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนดัหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร 
ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก 
บันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัท 
 
หมายเหตุ 
เอกสารทุกฉบับตองเปนภาษาอังกฤษ และชื่อตองตรงตามหนาพาสปอตทุกตัวอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน 
** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!!** 

กรูณากรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพื่อความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

 
ช่ือ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต)............................................................................................................. 
นามสกุลตอนเกิดหรือกอนสมรส................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด...................................................................................................................................... 
เลขที่พาสปอรต.......................................................วันหมดอาย.ุ.............................................................. 
สถานภาพ   โสด  สมรส  แตงงานไมจดทะเบียน          หยา   หมาย  
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได ................................................................................................................. 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณยี........................................................ 
เบอรโทรศัพท(บาน) .............................................. เบอรโทรศัพท(มือถือ)................................................... 
***กรุณาระบ ุEmail............................................................................................................................... 
อาชีพ  พนักงานบริษัท เจาของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา  วางงาน  
ช่ือสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย...................................................... 
เบอรโทรทีท่ํางาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
รายไดตอเดือน....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพททีทํ่างาน/สถานศึกษา...........................................................................................................  
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยไดรบัวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  

กรณีเคยไดรบัวีซาเชงเกน กรุณาระบปุระเทศ รหัสวีซา วัน/เดือน/ป ของวันออกและวันหมดอายุของวีซา 
1. ...............................................................................................................................................  
2. ...............................................................................................................................................  
3. ...............................................................................................................................................  
4. ...............................................................................................................................................  



 

 

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยพิมพลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซาเชงเกนหรอืไม 
ไมเคย 
เคย  

กรณีเคยพิมพลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาเชงเกน กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดือน/ป ที่พิมพลายน้ิวมือ 
1. ...............................................................................................................................................  
2. ...............................................................................................................................................  

 
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (เหตผุลในการถูกปฎิเสธ)........................................................................................................ 

 
ความรบัผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
    ตัวผูขอวีซาเอง  
    มีผูอ่ืนออกให ช่ือผูออกคาใชจาย ........................................................... ความสัมพันธ...................... 
 


