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EUROPE 4 COUNTRIES   
ฝร ัง่เศส – ลกัเซมเบริก์ – เยอรมน ี– เนเธอรแ์ลนด ์    

8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• เทีย่วปารสี (Paris) เมืองทีม่ีเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

• ขึน้หอไอเฟลชัน้ 2 ,ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซนด ์(Seine River Cruise) ไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส 

• ชอ้ปป้ิงสดุมันที ่La Vallee Village Outlet และ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์  

• เยอืนจตุัรสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรสัเซลส ์(Brussels) 

• หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) ชมหมูบ่า้นกธูีรน์ เมืองเวนสิแหง่เนเธอร์แลนด ์

• ลอ่งเรอืเที่ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรีภาพ 

• ทานเมนูที่ตอ้งไมพ่ลาด หอยเอสคาโกท้ี่ปารสี และ หอยแมลงภู ่ที่บรสัเซลล์ 

 
 

ราคาเพยีง  55,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที ่  25 ต.ค.-1 พ.ย. 61 55,900.- 

วนัที ่ 15-22, 22-29 พ.ย. 61 54,900.- 

วนัที ่ 5-12 ธ.ค. 61 54,900.- 

วนัที ่  26 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62 69,900.- 

 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง
วนั คํ่า โรงแรมที่พกั  

หรอื เทียบเท่า 
1. กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈  

2. ดูไบ – ปารสี – ชอ้ปป้ิง – ล่องเรอืบาโตมุช   ✈ O O MERCURE PARIS  
VELIZY   

3. ปารสี – พิพธิภัณฑลู์ฟท ์– ลักเซมเบริก์ O X O DOUBLETREE BY 
HILTON  

4. ลักเซมเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – ประตูคนืเดยีว – แฟรงเฟิรต์ O O O LEONARDO ROYAL  

5. แฟรงคเ์ฟิรท์ – จตุรัสโรเมอร ์– โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ O X O 
MERCURE KOLN 
WEST 

6. โคโลญ –  หมู่บา้นกธูีรน์ – อัมสเตอรดั์ม –  จัตุรัสดัมสแควร ์ O O X VAN DE VALK 
SCHIPHOL A4 

7.   อัมสเตอรดั์ม – ล่องเรอื – หมู่บา้นกังหันลม – สนามบนิ O O ✈  

8. ดูไบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ – ดูไบ   

17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ท ี ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เท ีย่วบนิที ่EK 373 

วนัที่ 2: ดูไบ – ปารสี – ช้อปป้ิง – ลอ่งเรอืบาโตมุช   

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

04.05 น. ออกเดนิทางสู่กรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยเทีย่วบนิ EK 71 

09.25 น. ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส นําทา่นผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่28 

ตุลาคม 2561)  นําทา่นเดนิทางสู่มหานครปารสี (Paris) มหานครอันยิ่งใหญ่แห่งหนึง่ของโลก เป็น

เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส (France) ดนิเเดนแห่งแฟช่ันและน้ําหอม เมอืงทีต่ดิอันดับ 1 ใน 10 

ของโลก  จาก นั้น นําท่ านผ่านชมล านประว ัติศาส ตร์จ ัตุรสั คอ งคอ ร์ด (Place de la 



 
 

EU171308BF_France_Luxembourg_Germany_netherlands_8D_5N_EK_Oct-Dec18 หนา้ 3 จาก 15 

Concorde) ลานประหารพระเจา้หลุยสท์ ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเน็ตต์ อันเป็นจุดเริ่มตน้แห่งการ

เปลีย่นแปลงการปกครองประเทศของฝร่ังเศส  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลิเซ่ 

(Champs Elysees) ถนนสายยาวทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชดําเนนิ อสิระให ้

ท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมดังมากมาย ซึง่มเีรยีงรายอยู่ตลอดทาง พรอ้มชมความ

ยิ่งใหญ่ของประตูชยั (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานทีสํ่าคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็น

ประตูชัยทีย่ิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทัง้ยังมคีวามละเอยีดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรม

สไตลศ์ลิปะนโีอคลาสสกิ โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยี่ยม ท ีม่เีล่า

เหตุการณ์การปฏวัิตแิละจักรวรรดิฝร่ังเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ จากนั้นนําท่าน

ถา่ยภาพเป็นสุดประทบัใจกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสรา้งเหล็กประตมิากรรมเหล็ก

ขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏวัิตอิุตสาหกรรมของฝร่ังเศสและเพื่อ

เป็นสัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณ์ท ี่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ท ี่

บรเิวณจัตุรัสทรอคาเดโร่ หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสทีเ่ป็นทีรู่จั้กกันทั่วโลก ทัง้ยังเป็น

หนึง่ในสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย นําท่านสู่ศูนย์กลางการชอ้ปป้ิง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย อสิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟช่ันราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิเช่น เครือ่งสําอาง 

น้ําหอม นาฬิกาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุม

โลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีท ีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอื

ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ท ีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุง

ปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค่ํา      นําทา่นรบัประทานอาหารค่ําระหวา่งล่องเรอืไปตามแมนํ่า้แซนด ์ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น้ําเป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ท ีน่่าประทับใจ 

ทีพ่กั      เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 3: ปารสี – พพิธิภณัฑลู์ฟท์ – ลกัเซมเบริก์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑลู์ฟท ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศลิปะทีม่ชีือ่เสยีง เก่าแก่ท ี่สุด

แห่งหนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็น

สถานทีท่ ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 

ชิน้ ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and 

Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิชี, รูปป้ัน The 

Victory of Samothrace หรอื รูปป้ันเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั ้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี ่

(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะ

สรา้งเป็นรูปทรงพีระมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กท่องเท ีย่วตอ้งไปถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ 
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และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code ซึง่พิพิธภัณฑลู์ฟร์ นอกจากจะมีการตั้ง

แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการช่ัวคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทําให ้

พิพิธภัณฑลู์ฟรเ์ป็นสถานทีม่นัีกท่องเท ีย่วมาเยือนปีล่ะเกอืบ 10 ลา้นคน  

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย เดนิทางสู่กรุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบริก์ นครรัฐทีม่พีื้นท ีข่นาดเล็กทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมอืงเก่าแห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมัย

โรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดัชเชส  ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง 

พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยู่ในแนวหุบเขาดู

สวยงามยิ่ง  

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั      เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4: ลกัเซมเบิรก์ – ไฮเดลเบริก์ – ประตูคนืเดยีว – แฟรงเฟิรต์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงทีสุ่ดแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ัง

แม่น้ําเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั ้งของ

มหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนีท้ําให ้

มนัีกท่องเท ีย่วนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมอืงแห่งนี ้แลว้นําท่านผ่านชมย่านการคา้และแหล่งรวม

ของนักศกึษานานาชาต ิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

บา่ย นําท่านชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ทีส่รา้งขึน้โดยคําส่ังของพระเจา้เฟเดอรกิ ท ีส่รา้งเพื่อ

เป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคืนเดียว ซึ่งตรงประตูนั ้นจะอยู่ตรง

ปราสาทไฮเดลเบริก์ สามารถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ นําท่านเดนิทางสู่ นครแฟรงก์

เฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและพาณิชย์ท ีสํ่าคัญของเยอรมน ีรวมทัง้เป็นศูนย์กลาง

การธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ท ีสํ่าคัญของประเทศ   

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ไส้กรอกเยอรมนั) 

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม LEONARDO ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 5: แฟรงคเ์ฟิรท์ – จตุรสัโรเมอร ์– โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชมจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ท ี่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 

ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของ

จัตุรัสโรเมอร ์มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นยา่นถนน ZEIL ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ท ีท่ันสมัยและรา้นคา้มากมายให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟช่ันชัน้นํา  

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย ท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมอืงสําคัญรมิแม่น้ําไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ
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ประเทศเยอรมน ีศูนย์กลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลิตน้ําหอมออดิ

โคโลญ 4711 อันลอืชือ่ นําเท ีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเก่าสมัยโรมันเรอืงอํานาจ ถ่ายรูปกบัมหา

วหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยุดพัก

การก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหา

วหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในโลกใน

สมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

สรา้งเพื่ออุทศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มาร ี 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  (ขาหมูเยอรมนั) 
ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม KOLN WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 6: โคโลญ –  หมูบ่า้นกธูีรน์ – อมัสเตอรด์มั –  จตุัรสัดมัสแควร์ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเยี่ยมชมห มู่บ้านกีธู ร ์น (Giethoorn Village) เมืองที่ไดรั้บฉายาว่า “เ วนิสแห่ง

เนเธอรแ์ลนด”์  เมอืงเล็กๆทีม่ผูีค้นอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บา้นทีป่ราศจากถนนหมู่บา้นที่

เต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึทําใหป้ราศจากมลพิษ ผูค้นในหมู่บา้นจะเดินทางโดยการใชเ้รือเป็น

พาหนะโดยลัดเลาะคลองทีม่คีวามยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร จากนั้นนําท่านล่องเร ือชมหมู่บ้าน

กธีูรน์ เพลดิเพลนิกับบรรยกาศของหมู่บา้น unseen แห่งเนเธอรแ์ลนด ์หมู่บา้นทีป่ราศจากถนนสักสาย 

ซึง่จะมลํีาคลองลอ้มรอบหมู่บา้น การคมนาคมยังคงใชก้ารสัญจรทางน้ําด่ังเช่นในอดีต อสิระใหท้่าน

เทีย่วชมหมู่บา้นแห่งนี ้พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของ

นักท่องเท ีย่วจากทั่วโลก นําท่านผ่านชมเมอืงทีม่ากมายไปดว้ยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย     

นําท่านเดนิเท ีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ท ีบ่รเิวณจตุัรสัดมัสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของ

เมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพื่อรําลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ท ี ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืง

ทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในช่วงทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝร่ังเศสเรอืงอํานาจ  

ค่ํา  อสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั  เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม VAN DE VALK SCHIPHOL A4 หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 7: อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหนัลม – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ชมเมอืงอัมสเตอรดั์มโดยการล่องเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามลําคลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู่ 

รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีม่ชีือ่เสยีงท่านจะ

ไดสั้มผัสและเรยีนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังไดม้ ีโอกาส

เลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬิกายี่หอ้ดังมากมาย 
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อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, 

CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)    ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที่

ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ท ีสํ่าคัญอย่างหนึง่ของชาวดัตช ์และชมการสาธติวิธ ีการผลิตรองเทา้ไม ้

ของชาวดัตชท์ ีใ่ชใ้ส่ในชวีติประจําวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลอืกซื้อสินคา้ของที่ระลึก แลว้นํา

ท่านเดนิทางต่อสู่กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์

17.30 น. นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิสคปิโพล เพื่อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 150 

วนัที่ 8: ดูไบ – กรุงเทพ  

07.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิเท ีย่วบนิที ่EK 372  

***คณะเดนิทางวนัที ่26 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 ออกเดนิทางเทีย่วบนิที ่EK 370 เวลา 11.45 

น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 20.50 น.*** 

18.40 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  
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5. เมือ่ทา่นทําการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม : EUROPE 4 COUNTRIES  
ฝร ัง่เศส - ลกัเซมเบริก์ - เยอรมน ี- เนเธอรแ์ลนด ์ 8 วนั 5 คนื   
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

กําหนดวนัเดนิทาง :      25 ต.ค.-1 พ.ย. 61  
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 55,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 55,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   38,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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กําหนดวนัเดนิทาง :      15-22, 22-29 พ.ย. 61  
         5-12 ธ.ค. 61 
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 54,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 54,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 54,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

54,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   38,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
      

กําหนดวนัเดนิทาง :    26 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62  
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 69,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 69,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   45,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
      

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ) 
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 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก )์  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ ิม่ 7% 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า  30 ก.ก. และสัมภาระมากกว่า 2 ช ิน้ ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมี

ค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาประเทศเยอรมน ี(ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซ่ีาในวนัย ืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยูโร) 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 8 x 3 = 24 ยูโร) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที 

4. หากท่านท ีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
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หากท่านไมผ่า่นการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิีซ่าได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคํารอ้ง

ขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างย ิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสือเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็น

หนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิก์าร

เรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิเ์ รียกเก็บค่าใช จ้่ายตามที่ เก ิดขึ้นจร ิง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบ ินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่ มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที่เช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนท ี ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดนิทางของท่าน    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  

    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 
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    สงวนสทิธ ิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยื่นวซ่ีาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชํารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, 

ทํางานอยู่ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ 

กรุณา แจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษทั ให้ทราบทันที 

เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถ ือพาสปอร์ต

สดัส่วนใบหนา้ 90% 
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ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ที่รูปถา่ย จาํนวน 2 ใบ ถา่ย

ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแว่นตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูทัง้ 2 

ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มทํางาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต 

ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ด ินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วีซา่) 

- กรณีที่เกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

5. หากมีการตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยสําเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงิน 15 วันกอ่นวันนัด

สัมภาษณ ์

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใช้จา่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ระบชุ ือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชีออก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 
 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
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7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุํ่ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้มี) 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสมัพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรที่สถานทูตดว้ย** 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอร์มสําหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอํานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

13. ชือ่บริษัททีทํ่างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

 

 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 
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**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยสําเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง   มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพํานักมีผูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่ม ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ทัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง

เท่าน ัน้ 

 

 

 


