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วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน์         

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.30 น. เดินทางสู่ เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK55 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทาง สู่ เมือง

โคโลญจน์  (Cologne) เป็นหน่ึง ในเมืองท่ี เก่าแก่ ท่ี สุดในโซน

ตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่

อันดับท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหาร

โคโลญจน์  หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์ นิกาย

โรมันคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศ

เยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1248 และส้ินสุดลงท่ีปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริย์ท้ัง

สามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากน้ียังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเม่ือปี 

ค.ศ.1993 อีกด้วย 

ค่ า          บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen 

หรือเทียบเท่า 

วันสาม DESIGNER OUTLET ROERMOND-หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND 

ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , 

CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอ่ืนๆอีกมากมาย (อิสระอาหาร

กลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง) จากน้ันน าท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) หมู่บ้านชวน

ฝันสุดโรแมนติคแอบซ่อนอยู่ หมู่บ้านท่ีไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ล าคลอง

น้ าใส เรือพายล าน้อย แทรกตัวไปท่ัวหมู่บ้านมีสะพานไม้ทรงสวย

เพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน 

ชาวบ้านท่ีน้ีใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่าน้ัน  น าท่าน

ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) หมู่บ้านท่ีมี

ผู้คนอาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ท่ีมีฐานะดี บ้าน

แต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกท่ี

แสนน่ารักอบอุ่น จนท าให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิชแห่ง

เนเธอร์แลนด์ (the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 

ภาพยนตร์ตลกช่ือดังของ  Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้สถานท่ีน้ีเป็นโลเคช่ันหลักในการถ่ายท า 

และน้ันก็เสมือนกับเป็นการเปิดตัวท่ีท าให้หมู่บ้านไร้ถนนแห่งน้ี กลายเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง จนมี

นักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีย์ฮรอน 

(GIETHOORN VILLAGE) แห่งน้ีอย่างไม่ขาดสาย  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  ณ Corendon Village – The Urban  หรือ

เทียบเท่า 
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วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม 

(Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ช่ือว่ามีล า

คลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองน้ีเร่ิม

ก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของเนเธอร์แลนด์ จากน้ันน าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะ

ล่องไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบ

ชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็น

อาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ ช้ันบนสุดของอาคารเอาไว้ขน

เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน เรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 2,500 

หลัง หลังจากน้ันน าท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อหรือ

ชมเพชรคุณภาพและราคาไม่แพง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นท่ีตั้งของ จัตุรัสแดม 

(Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองท่ีนักท่องเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวังหลวง

เดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม   

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  ณ Corendon Village – The Urban หรือ

เทียบเท่า 

วันที่ห้า  เมืองลิเซ่-ชมสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ–หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ น าท่านชม สวนดอกไม้เคอ

เคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ท่ีชานเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่ง

ปลูกทิวลิป ท่ีใหญ่และส าคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็น

สวนสาธารณะ มาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูก

ดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งน้ีส่งเสริม

การปลูกไม้หัวพันธ์ุใหม่ๆ โดยแบ่งท่ีให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้

หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบ ารุงรักษา ซึ่งก็ท าให้เกิดพันธ์ุใหม่ๆ 

ขึ้นทุกปี ผู้ซื้อทิวลิปจากท่ัวโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปท่ีต้องการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟ

แห่งน้ี นับเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก ด้วยทิวลิปท่ีมีมากกว่า7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมท้ังไม้หัว

อ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูก

ออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงาน

ประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้าและน ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้

มากมายมีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมท้ังคอฟฟี่ช็อปและร้านขายอาหาร 

เปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ หมู่บ้านกังหันลม

ท่ีขึ้นช่ืออีกแห่งหน่ึงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ เป็นกลุ่มกังหันเก่าแก่

เรียงรายเป็นทิวแถวบนทุ่งโล่งกว้างท้ังหมด 19 ตัว ท่ีสร้างขึ้นมาในอดีตเพื่อวัตถุประวงค์ในการผันน้ า

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ท่ีหมู่บ้านนน้ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 1997 

อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมหมู่บ้านพร้อมเก็บภาพความประทับใจ  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  ณ Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเท่า 
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วันหก เกนท์–หอระฆังประจ าเมือง-ปราสาทท่านเคานต์-กรุงบรัสเซล-กรองปลาซ-สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ (Ghent) ซึ่ง

แปลว่าการรวมกันของแม่น้ าสองสาย เพราะท่ีตั้งของเมืองอยู่บริเวณท่ีแม่น้ าสเกลต์ Scheldt River มา

บรรจบกับแม่น้ าไลส์ Lys River แม่น้ าสองสายน้ีเป็นเส้นเลือดล่อเล้ียงเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับ

ศตวรรษและยังคงต่อเน่ืองจวบจนปัจจุบัน น าท่านผ่านชมปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) 

ป้อมปราสาทในยุคกลาง ท่ีถูกสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip 

of Alsace น าท่านชมหอระฆังประจ าเมือง The Belfry ท่ีสูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้น

ขอบฟ้า ท่ีด้านล่างน้ันเป็นหอประชุมสงฆ์ Cloth Hall ท่ีมีมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 15 และได้รับเกียรติเป็น 

UNESCO World Heritage Site น าท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนเก่าแก่

ของเมืองเกนท์ เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝ่ัง

ถนน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมือง

หลวงของเบลเยี่ยม ท่ีน่ีเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จาก

รัฐบาล น าท่านเข้าสู่ จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป ได้รับ

การยกย่องจากนักท่องเท่ียวท่ัวโลก น าท่านไปชมรูปป้ันแมนเนเก้นพิส รูปป้ันเจ้าหนูน้อยท่ีโด่งดัง อิสระ

ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 

172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือล้ิมลองวาฟเฟิลของ

อร่อยท่ีหาชิมได้ไม่ยาก ถึงเวาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK182          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                   

  

06.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

 

อัตราค่าบริการ 

 

  เด็ก (อายุต่ ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ   10,000 บาท 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคา 

เด็ก 

อายุต่ ากว่า 

6 ป ี

(ไม่ใช้เตียง) 

 

พัก

เดี่ยว 

เมษายน 
15-21 / 22-28 / 24-30 /  

29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562 

41,900 39,900 10,000 

พฤษภาคม 8-14 พ.ค. 2562 41,900 39,900 10,000 
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กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  

 ค่าท่ีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ีไม่

สามารถเข้าพักท่ีเมืองน้ันๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่

รวมค่าทิป) 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก พนักงานยก

กระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 

วัน)  

2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน   

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง 

ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าท้ังหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจ าท้ังหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
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7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า

และค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินหรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน เป็นต้น   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย

หัก 

 เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ 

ปัญหาการเมือง เป็นต้น 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศ 

 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

5. ส าหรับท่ีน่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินตอน

เวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น (ฝรั่งเศส)ระยะเวลาในการย่ืน 10 วันท าการ  

ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและข้ันตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า) 

 

1. พาสปอร์ตท่ียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคย

มีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ×4.5 ซม. (แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ันและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 

รูปถ่ายต้องเห็นใบหู และ เปิดหน้าผาก ให้เห็นค้ิว ชัดเจนเท่าน้ัน ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเคร่ืองประดับ

ทุกชนิดในรูปถ่าย 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

4. ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือน

ในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะ

กลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มท่ีมีการ

เข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะ

ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา **

สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**  
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7. กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสาร

ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการ

กลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายช่ือผู้เดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายด้วย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่าน้ัน  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี

บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ 

ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจาก

ทางราชการอย่างถูกต้อง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็

ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความ

ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไป

อ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนาม

ของบริษัท 

13.     การยื่นวีซ่าน้ัน ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่าน้ัน และช าระค่าวีซ่า 3,500 ถึง

สามารถ  ด าเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้ 

กรณีผู้สมัครขอวีซ่ามีผู้รับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR) 

 หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ท่ีมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจาก

วันท่ีมายื่นค าร้องขอวีซ่าของผู้ท่ีรับรองให้และระบุช่ือของผู้ท่ีรับการรับรอง 

 บันทึกรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดย

รายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีมายื่นค าร้องขอวีซ่า  

 หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ท่ีออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาสูติ

บัตร หรือ ส าเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ  

กรณีเด็กท่ีไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่ 

1. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุว่าเด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตัวจริง) 

2. หนังสือแสดงอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ใช้ส าเนา) 

หมายเหต   

1. ผู้ท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้ได้ต้องเป็น บิดา มารดา กันทางสายเลือดเท่าน้ัน ผู้ท่ีเป็นญาติ ลุง ป้า น้า อา 

จะไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้  

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม (ส าคัญมาก) 

**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 
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ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

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

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

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

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

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

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 

 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/

ดูแลผู้เยาว์  

 

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

… 

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

 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 

 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 

 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 

 

โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 

 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................................. 

 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 

 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 

 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
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วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู…่……………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


