
 

 

 

EUROPE 4 COUNTRIES   

ฝร ั�งเศส – ลกัเซมเบริก์ – เยอรมน ี– เนเธอรแ์ลนด ์    

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เที�ยวปารสี (Paris) เมอืงที�มเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

 ขึ�นหอไอเฟลช ั�น 2 ,ลอ่งเรอืแมน่ํ �าแซนด ์(Seine River Cruise) ไหลผา่นใจกลางกรงุปารสี 

 ชอ้ปปิ�งสดุมันที� La Vallee Village Outlet และ แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์  

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) 

 หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) ชมหมูบ่า้นกธีูรน์ เมอืงเวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์

 ลอ่งเรอืเที�ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 ทานเมนทูี�ตอ้งไมพ่ลาด หอยเอสคาโกท้ี�ปารสี และ หอยแมลงภู ่ที�บรสัเซลล ์

ราคาเพยีง  55,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

 

 

         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 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2. ดไูบ – ปารสี – ชอ้ปปิ�ง – ลอ่งเรอืบาโตมชุ   ✈ O O 
MERCURE PARIS  
VELIZY   

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

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

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

6. โคโลญ –  หมูบ่า้นกธีรูน์ – อมัสเตอรด์ัม –  จัตรุัสดัมสแควร ์ O O X 
VAN DE VALK 
SCHIPHOL A4 

7.   อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหันลม – สนามบนิ O O ✈  

8. ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ – ดไูบ   

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 373 

วนัที� 2: ดไูบ – ปารสี – ชอ้ปปิ� ง – ลอ่งเรอืบาโตมชุ   

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

04.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝรั�งเศส โดยเที�ยวบนิ EK 71 

09.25 น. ถงึ สนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ั�งเศส นําทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั�วโมง และจะเปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 28 

ตลุาคม 2561)  นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครอันยิ�งใหญแ่ห่งหนึ�งของโลก เป็น

เมอืงหลวงของประเทศฝร ั�งเศส (France) ดนิเเดนแหง่แฟชั�นและนํ�าหอม เมอืงที�ตดิอนัดับ 1 ใน 10 

ของโลก  จาก นั�น นํ าท่ านผ่ าน ช ม ล าน ป ระว ัต ิศ าส ต ร์จ ัตุ ร ัส ค อ งค อ ร์ด  (Place de la 

Concorde) ลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี� 16 และพระนางมารอีังตัวเน็ตต ์อันเป็นจุดเริ�มตน้แห่งการ



 

 

เปลี�ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั�งเศส  นําท่านเดนิทางเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่

(Champs Elysees) ถนนสายยาวที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชดําเนนิ อสิระให ้

ท่านเดนิเล่นชอ้ปปิ�งแหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมดังมากมาย ซึ�งมเีรยีงรายอยูต่ลอดทาง พรอ้มชมความ

ยิ�งใหญข่องประตชูยั (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานที�สําคัญของปารสี ไดร้ับการยอมรับใหเ้ป็น

ประตูชยัที�ย ิ�งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั �งยังมคีวามละเอยีดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรม

สไตลศ์ลิปะนโีอคลาสสกิ โดยเฉพาะรปูแกะสลักลอยที�นับเป็นผลงานชั �นยอดจากศลิปินชั �นเยี�ยม ที�มเีลา่

เหตุการณ์การปฏิวัตแิละจักรวรรดิฝรั�งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ จากนั�นนําท่าน

ถา่ยภาพเป็นสดุประทบัใจกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสรา้งเหล็กประตมิากรรมเหล็ก

ขนาดใหญ่ที�สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏวิัตอิตุสาหกรรมของฝรั�งเศสและเพื�อ

เป็นสัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณ์ที�โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสี ที�

บรเิวณจัตรุัสทรอคาเดโร ่หอไอเฟลเป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝรั�งเศสที�เป็นที�รูจ้ักกนัทั�วโลก ทั �งยงัเป็น

หนึ�งในสิ�งกอ่สรา้งที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในโลกอกีดว้ย นําทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปปิ�ง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย อสิระเลอืกซื�อสนิคา้แฟชั�นราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครื�องสําอาง 

นํ�าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนั�นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที�เต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปปิ�งจากทั�วทุกมมุ

โลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญใ่จกลางกรงุปารสีที�แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอื

ทา่นสามารถเลอืกซื�อสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที�มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุง

ปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครื�องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี�หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํ�า      นําทา่นรบัประทานอาหารคํ�าระหวา่งลอ่งเรอืไปตามแมน่ํ �าแซนด ์ที�ไหลผ่านใจกลางกรงุปารสี 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั�งแม่นํ�าเป็นอกีหนึ�ง

ประสบการณ์ที�น่าประทับใจ 

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3: ปารสี – พพิธิภณัฑล์ฟูท ์– ลกัเซมเบริก์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑล์ูฟท ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะที�มชี ื�อเสยีง เก่าแก่ที�สุด

แห่งหนึ�งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมื�อปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็น

สถานที�ที�จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะที�ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจํานวนมาก กว่า 35,000 

ช ิ�น ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชื�อกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and 

Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รูปปั�น The 

Victory of Samothrace หรือ รูปปั�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั �งมีรูปปั�นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี� 

(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟรจ์ะ

สรา้งเป็นรปูทรงพรีะมดิที�สรา้งขึ�นจากกระจกเป็นอกีจดุยอดนยิมที�นักทอ่งเที�ยวตอ้งไปถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ 

และเป็นฉากที�มอียู่ในในภาพยนตรเ์รื�อง The Da Vinci Code ซึ�งพพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตั �ง

แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมีนิทรรศการชั�วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสริ์ต ทําให ้

พพิธิภณัฑล์ฟูรเ์ป็นสถานที�มนัีกทอ่งเที�ยวมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน  



 

 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย เดนิทางสูก่รุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบริก์ นครรัฐที�มพีื�นที�ขนาดเล็กที�สดุแห่ง

หนึ�งของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ชมยา่นเมอืงเกา่แห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแหง่แกรนดด์ยคุ ชมสะพานสมัย

โรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสํารดิของแกรนด์ดัชเชส  ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง 

พระราชวังที�ประทับของแกรนดด์ยุค ชมววิทวิทัศน์ของเมอืงที�บา้นเรอืนตั �งเรยีงรายอยูใ่นแนวหุบเขาดู

สวยงามยิ�ง  

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พกั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4: ลกัเซมเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – ประตคูนืเดยีว – แฟรงเฟิรต์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงที�สดุแสนโรแมนตกิ ตั �งอยู่บรเิวณฝั�ง

แม่นํ� าเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที�สําคัญของเยอรมัน เป็นที�ตั �งของ

มหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึ�งเป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี�ทําให ้

มนัีกทอ่งเที�ยวนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแหง่นี� แลว้นําทา่นผา่นชมยา่นการคา้และแหลง่รวม

ของนักศกึษานานาชาต ิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย นําทา่นชมประตคูนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ที�สรา้งขึ�นโดยคําสั�งของพระเจา้เฟเดอรกิ ที�สรา้งเพื�อ

เป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึ�งสรา้งเสร็จภายในคืนเดียว ซึ�งตรงประตูนั�นจะอยู่ตรง

ปราสาทไฮเดลเบริก์ สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ นําท่านเดนิทางสู่ นครแฟรงก์

เฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ี�สําคัญของเยอรมนี รวมทั �งเป็นศูนยก์ลาง

การธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ที�สําคัญของประเทศ   

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม LEONARDO ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: แฟรงคเ์ฟิรท์ – จตรุสัโรเมอร ์– โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึ�งเป็นจัตุรัสที�เก่าแก่ที�สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 

ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึ�งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของ

จัตรุัสโรเมอร ์มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ยา่นถนน ZEIL ที�มหีา้งสรรพสนิคา้ที�ทันสมยัและรา้นคา้มากมายให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้แฟชั�นชั �นนํา  

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย ท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมอืงสําคัญรมิแม่นํ�าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทั �งยังเป็นแหล่งผลตินํ�าหอมออดิ

โคโลญ 4711 อันลอืชื�อ นําเที�ยวชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเก่าสมัยโรมันเรอืงอํานาจ ถ่ายรูปกบัมหา

วหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ�มก่อสรา้งมาตั �งแต่ปี 1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยุดพัก

การก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหา



 

 

วหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารที�ใหญ่และสงูที�สดุในโลกใน

สมยันั�น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

สรา้งเพื�ออทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ี 

คํ�า 
  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  (ขาหมเูยอรมนั) 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม KOLN WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 6: โคโลญ –  หมูบ่า้นกธีูรน์ – อมัสเตอรด์มั –  จตัรุสัดมัสแควร ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นํ าท่าน เยี�ยมชมหมู่บ ้านกีธู ร ์น  (Giethoorn Village) เมืองที� ได ร้ับฉายาว่า “เวนิสแห่ ง

เนเธอรแ์ลนด”์  เมอืงเล็กๆที�มผีูค้นอาศัยอยูป่ระมาณ 2,600   คน เป็นหมูบ่า้นที�ปราศจากถนนหมูบ่า้นที�

เต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึทําใหป้ราศจากมลพษิ ผูค้นในหมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็น

พาหนะโดยลัดเลาะคลองที�มีความยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร จากนั�นนําท่านล่องเรอืชมหมู่บา้น

กธีูรน์ เพลดิเพลนิกับบรรยกาศของหมูบ่า้น unseen แหง่เนเธอรแ์ลนด ์หมูบ่า้นที�ปราศจากถนนสักสาย 

ซึ�งจะมลํีาคลองลอ้มรอบหมู่บา้น การคมนาคมยังคงใชก้ารสัญจรทางนํ�าดั�งเชน่ในอดตี อสริะใหท้่าน

เที�ยวชมหมูบ่า้นแหง่นี� พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงแห่งแสงสี และอสิรเสรีภาพ ของ

นักท่องเที�ยวจากทั�วโลก นําท่านผ่านชมเมอืงที�มากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย     

นําท่านเดนิเที�ยวชมและเลือกซื�อสนิคา้ที�บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของ

เมอืงที�มอีนุสรณ์สงครามเพื�อรําลกึถงึทหารที�เสยีชวีติในสงครามโลกครั �งที� 2 และอดตีศาลาวา่การเมอืง

ที�หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งที�จักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรั�งเศสเรอืงอํานาจ  

คํ�า 
 อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 

ที�พกั 
 เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม VAN DE VALK SCHIPHOL A4 หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 7: อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหนัลม – สนามบนิ 

เชา้ 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลี�ยวเขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่

รวมทั �งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั �งแต่สมัยศตวรรษที� 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที�มชี ื�อเสยีงทา่นจะ

ไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ื�นฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั�นยังไดม้โีอกาส

เลอืกซื�อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อื�น อยา่งนาฬกิายี�หอ้ดังมากมาย 

อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม ไป ถึ งน าฬิ ก าแ ฟ ชั� น อ ย่ า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, 

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

กลางวนั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)    ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นที�



 

 

ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที�สําคัญอย่างหนึ�งของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไม ้

ของชาวดัตชท์ี�ใชใ้ส่ในชวีติประจําวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึ แลว้นํา

ทา่นเดนิทางตอ่สูก่รงุอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์

17.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิสคปิโพล เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EK 150 

วนัที� 8: ดไูบ – กรงุเทพ  

07.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเที�ยวบนิที� EK 372  

***คณะเดนิทางวนัที� 26 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 ออกเดนิทางเที�ยวบนิที� EK 370 เวลา 11.45 

น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 20.50 น.*** 

18.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั  

เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 



 

 

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

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

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 55,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

      
                           

กาํหนดวนัเดนิทาง :      15-22, 22-29 พ.ย. 61  
         5-12 ธ.ค. 61 
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 54,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 54,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 54,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
54,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 80,000.- 



 

 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

      
 

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

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   45,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

     
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และสัมภาระมากกวา่ 2 ชิ�น คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมี

คา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (14 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 



 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยื�นวซีา่เดี�ยวแสดงตนที�สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้

เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ�ว ใบหนา้ 90 % 

ของพื�นที�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครื�องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั�ง 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 

เพื�อความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กําลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 

- กรณีที�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั�ง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื�นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK 

GUARANTEE) ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น ระบชุื�อเจา้ของบัญช ีและบุคคลที�เจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

 

 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา



 

 

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรที�สถานทตูดว้ย** 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 


