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Many Thanks from Paris and Benelux  

ฝร ัง่เศส ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์    

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
     
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 เทีย่วปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ยมนตเ์สนห่แ์ละสุดแสนโรแมนตกิ 

 เยอืนกรงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) นครรฐัทีม่พี ืน้ทีข่นาดเล็กทีสุ่ดแหง่หนึง่ของยุโรป  

 ชมถงัไวนท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ในปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) 

 ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมน่ า้ไรน ์ 

 เมนูเด็ด หอยเอสคาโก,้ ขาหมเูยอรมนั ,ไสก้รอกเยอรมนั และ หอยแมลงภู ่ 

 ชมเทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที ่  14-21 ก.พ. 62 49,900.- 

วนัที ่  16-23, 21-28, 24-31 ม.ีค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 49,900.- 

วนัที ่  4-11 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 52,900.- 

วนัที ่  11-18, 13-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 62,900.- 

วนัที ่  19-26 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 52,900.- 

วนัที ่  9-16 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 52,900.- 

 

 

 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

ราคาเพยีง  49,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2. ดไูบ – ปารสี – ประตชูยั - หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมุช  - ชอ้ปป้ิง ✈ O O 
MERCURE PARIS  

VELIZY   

3. ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายส ์- ลกัเซมเบริก์ O O O 
DOUBLETREE BY 

HILTON  

4. 
ลกัเซมเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ –  

แฟรงเฟิรต์ - จัตรุัสโรเมอร ์
O O O LEONARDO ROYAL  

5. 
แฟรงคเ์ฟิรท์ – ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแม่น ้าไรน ์–  

โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ 
O X O 

MERCURE KOLN 

WEST 

6. 
โคโลญ – Outlet - อัมสเตอรด์มั –  หมู่บา้นกงัหันลม –  

Red light district 
O X O 

VAN DE VALK 

SCHIPHOL A4 

7.   
อัมสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบันเจยีระไนเพชร - 

เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ - สนามบนิ 
O O ✈  

8. ดไูบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ดไูบ   

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่4 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.05 น. และถงึดไูบ 

เวลา 00.50 น.*** 

วนัที ่2: ดไูบ – ปารสี – ประตชูยั - หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ  - ชอ้ปป้ิง  

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส โดยเทีย่วบนิ EK 71 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่4 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 04.05 น. และถงึ

ฝร ัง่เศส เวลา 09.25 น.*** 

08.00 น. ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าท่านผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 

มนีาคม 2562) น าทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครอันยิง่ใหญ่แห่งหนึง่ของโลก เป็น

เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส (France) ดนิเเดนแห่งแฟชัน่และน ้าหอม เมืองทีต่ดิอันดับ 1 ใน 10 

ของโลก จากนั้นน าท่านผ่านชมลานประวตัศิาสตร ์จตัุรสัคองคอร ์ด  (Place de la 

Concorde) ลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต ์อันเป็นจุดเริม่ตน้แห่งการ

เปลีย่นแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส  น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่

(Champs Elysees) ถนนสายยาวทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิ อสิระให ้

ทา่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมดังมากมาย ซึง่มีเรียงรายอยู่ตลอดทาง พรอ้มชมความ

ยิง่ใหญ่ของประตชูยั (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานทีส่ าคญัของปารสี ไดร้ับการยอมรับใหเ้ป็น
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ประตชูยัทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดบัสองของโลก รวมทัง้ยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรม

สไตลศ์ลิปะนีโอคลาสสกิ โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยีย่ม ทีม่เีลา่

เหตุการณ์การปฏวิัตแิละจักรวรรดฝิรั่งเศสผ่านผลงานศลิปะรอบๆประตูรอบ 4 ทศิ จากนั้นน าท่าน

ถา่ยภาพเป็นสดุประทบัใจกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสรา้งเหล็กประตมิากรรมเหล็ก

ขนาดใหญ่ทีส่รา้งข ึน้เพือ่เฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏวิัตอิุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อ

เป็นสญัลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สญัลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ที่

บรเิวณจัตรุัสทรอคาเดโร่ หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศฝรั่งเศสทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัทัว่โลก ทัง้ยังเป็น

หนึง่ในส ิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกอกีดว้ย น าทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปป้ิง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หล

ผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝาก

ฝ่ังแม่น ้าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรอืจะล่องผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแห่ง

ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ 

โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพื้นดนิถงึ 96 

เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กบัพระนางมารี อังตัวแนตต ์และ

ยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย จากนัน้อสิระเลือกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูกใน

รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรือกระเป๋า จากนัน้

พาทา่นสมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลาง

กรุงปารีสที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของ

สวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิ

เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลกัเซมเบริก์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) อัน

ยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวงั) ทีส่รา้งข ึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่

14 ภายในตกแตง่อย่างวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการ

ใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรง

ทีต่กแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ีความยาวถงึ 

73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แห่งฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระ

นางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม, 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เดนิทางสูก่รงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบริก์ นครรัฐทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุแห่ง

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

โรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมส าร ิดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต ์ ศาลาว่าการเมือง 

พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค ชมววิทวิทัศน์ของเมืองทีบ่า้นเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดู

สวยงามยิง่  
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ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ลกัเซมเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ – แฟรงเฟิรต์ - จตัรุสัโรเมอร ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนตกิ 

ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแมน่ า้เน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมืองศูนยก์ลางการศกึษาทีส่ าคัญของเยอรมัน 

เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของ

เมอืงนี้ท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งนี้ แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้

และแหล่งรวมของนักศกึษานานาชาต ิจากนั้นน าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg 

Castle) ที่สรา้งข ึน้อยู่บนเชงิเขาเหนือแม่น ้าเน็กคาร์ ซ ึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมืองได ้

โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร า้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่ า 900 ปี ชมประตูค ืนเดียว 

(Elisabeth’s Gate) ทีส่รา้งข ึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพื่อเป็นของขวัญวันเกดิแด ่

พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถงึ 

220,000 ลติร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ าคัญของ

เยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคญัของประเทศ  น าทา่นชมจตัรุสั

โรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร ์มี

เวลาใหท้า่นเดนิเลน่ย่านถนน ZEIL ทีม่ีหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น า 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม LEONARDO ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: แฟรงคเ์ฟิรท์ – ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมน่ า้ไรน ์– โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สูท่า่เรอืบ๊อบพารด์ (Boppard) น าท่านลอ่งเรอืชมความสวยงามของ

แมน่ า้ไรน ์แม่น ้าสายส าคญัทีส่ดุสายหนึง่ของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น ้า 

ผ่านแหลง่ปลกูองุ่นทีใ่ชผ้ลติไวน์ขาวอันมีชือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมัน เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของไร่องุ่น 

ปราสาทของโบราณอายุกวา่ 600 ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหลา่ขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงรายอยู่สอง

ฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่านบรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มีต านานเรื่องเล่าขานอันลกึลับของ

เสยีงสะทอ้นทีเ่กดิข ึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar) 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย ท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมืองส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดิ

โคโลญ 4711 อันลอืชือ่ น าเทีย่วชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ ถา่ยรูปกบัมหา

วหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพัก

การก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหา

วหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกใน

สมัยนัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

สรา้งเพือ่อุทศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มาร ี 
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ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  (ขาหมเูยอรมนั) 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม KOLN WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: โคโลญ – Outlet - อมัสเตอรด์มั –  หมูบ่า้นกงัหนัลม - Red light district 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู ่McArthurGlen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เอาทเ์ลทขนาด

ใหญ่ทีเ่ป็นแหล่งชอ๊ปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด,์ เยอรมัน และ เบลเยี่ยม ทีน่ยิมมาเลอืกซือ้สนิคา้ราคา

ย่อมเยานานาชนดิ อสิระให ้ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ อาทเิชน่ GUCCI, PRADA, BALLY, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, 

DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, 

MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)    ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที่

ระลกึกับกังหันลม สญัลักษณ์ทีส่ าคัญอย่างหนึง่ของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิีการผลติรองเทา้ไม ้

ของชาวดตัชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสูก่รุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมืองแห่งแสงส ีและอสิรเสรีภาพ ของนักท่องเทีย่ว

จากทัว่โลก น าทา่นผ่านชมเมอืงทีม่ากมายไปดว้ยพพิธิภณัฑร์ะดบัโลกตา่งๆ มากมาย  น าท่านสูบ่รเิวณ

จตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองใหเ้วลาท่านเดนิเล่นอสิระย่าน Red light 

district ใจกลางกรุงอัมเตอรด์มั ย่านการคา้เพศพาณชิทีถ่กูกฎหมาย อยู่กลางเมอืงอัมเตอรด์มั 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม VAN DE VALK SCHIPHOL A4 หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร -   

เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ - สนามบนิ 

เชา้ 
 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงอัมสเตอรด์มัโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู่ 

รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีม่ีชือ่เสยีงท่านจะ

ไดส้มัผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาส

เลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬกิายี่หอ้ดังมากมาย 

อาท ิเชน่ ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, 

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

กลางวนั 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 จากนัน้ใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองทีม่ี

อนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมืองทีห่ลุยส ์

โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ อสิระท่าน

เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศยั ***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที ่16 มี.ค. 62 เป็นตน้ไป โปรแกรม

ชว่งบ่ายจะเป็น น าท่านเดนิทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นที่กว่า 

200 ไร่ เชญิอสิระตามอัธยาศยักบัการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากส ีทีท่่านจะชืน่

ชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมู่มวลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพันธุท์ีบ่าน
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สะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนียม ลลิลี ่เป็นตน้***  

***งานเทศกาลดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม-19 พฤษภาคม 2562*** 

17.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิสคปิโพล เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 150 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่ 4 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.50 น. และถงึดไูบ 

เวลา 06.30 น.*** 

วนัที ่8: ดไูบ – กรงุเทพ  

07.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่EK 372  

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่4 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

18.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : Many Thanks from Paris and Benelux 
ฝร ัง่เศส ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์ 8 วนั 5 คนื   
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
      
 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :      14-21 ก.พ. 62  

  16-23, 21-28, 24-31 ม.ีค. 62 (เทศกาลดอกไม)้    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   31,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :      4-11 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 52,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :      11-18, 13-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 62,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
62,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :      19-26 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้  

  9-16 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 52,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
52,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

        ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

       เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

       เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

       เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

       **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

       [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และสมัภาระมากกว่า 2 ชิน้ ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่  

เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใช้จ่ายใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่าย 

(BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์  

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
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    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

 

 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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