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เดนิทาง กมุภาพันธ ์– มถินุายน 63 

ปราสาทไฮเดลเบริก์ |ลักเซมเบริก์  | จัตรัุสกรองดป์ลาซ | หมูบ่า้นกังหันลมซานสคันส ์| อัมสเตอรด์ัม 

 

 

 

WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม 

7 DAYS 5 NIGHTS 

ราคาแนะน าเร ิม่ตน้เพยีง 45,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั 

09.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิอี.ว.ีเอ.แอร ์

ประต ู8 แถว Q พบเจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก 

12.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์ัม โดยสายการบนิอ.ีว.ีเอ เทีย่วบนิที ่BR 075 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่ันที ่11 เมษายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 12.30 น. และถงึกรงุอมัสเตอรด์ัม 

เวลา 19.35 น. ** 

19.35 น. ถงึสนามบนิสคปิโพล กรงุอมัสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่08 มนีาคม 2563) 

และน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั  เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– Outlet – โคโลญ    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) สญัลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่

ของชาวดัตช ์น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบักงัหันลม จากนัน้ชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัช์

ที่ใชใ้ส่ในชวีติประจ าวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ และน าท่านเดนิทางสู ่

Designer Outlet Roermond   

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที ่1. กรงุเทพฯ – อัมสเตอรด์ัม 

วนัที ่2. อัมสเตอรด์ัม – หมูบ่า้นกังหันลมซานสคันส ์– Outlet – โคโลญ    

วนัที ่3. โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ ้าไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์    

วนัที ่4. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลักเซมเบริก์  

วนัที ่5. ลักเซมเบริก์ – บรัสเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จัตรัุสกรองดป์ลาซ   

วนัที ่6. บรัสเซลส ์– เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF - อัมสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอืหลังคากระจก – สนามบนิ   

วนัที ่7. กรงุเทพฯ 



 

 

 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  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  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงส าคัญรมิแมน่ ้าไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติ

น ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่  

น าเทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมัยโรมันเรอืงอ านาจ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับมหาวหิารโคโลญ 

(Cologne Cathedral) ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มเีหตุท าใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้ง

สง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทัง้นีจ้งึแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศา

สนสถานของครสิต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวหิารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พือ่

อทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

  



 

 

 

วนัที ่3 โคโลญ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์– แฟรงกเ์ฟิรต์    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สูท่่าเรอืบอ๊บพารด์ (Boppard) น าท่านล่องเรอืชมความสวยงามของแมน่ ้า

ไรน ์แมน่ ้าสายส าคัญทีส่ดุสายหนึง่ของยโุรป ชมทัศนยีภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแมน่ ้า ผ่านแหล่ง

ปลูกองุ่นทีใ่ชผ้ลติไวน์ขาวอันมชีือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมัน เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของ

โบราณอายกุว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหล่าขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงรายอยูส่องฟากฝ่ังแมน่ ้า 

ผ่านบรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซึง่มตี านานเรือ่งเล่าขานอันลกึลับของเสยีงสะทอ้นที่

เกดิขึน้บรเิวณนัน้ และขึน้ฝ่ังที ่ทา่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญ

ของเยอรมนีน าชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE 

ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมอืง ตัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่าน

ชมสถานรีถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงในประเทศไทย โดยครัง้เมือ่

คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที ่5 เชญิเดนิเล่นย่านถนน ZEIL ทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยและ

รา้นคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่หลากหลาย  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม MERCURE HOTEL & RESIDENZ FRANK หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที ่4 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ลกัเซมเบริก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่

บรเิวณฝ่ังแมน่ ้าเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมอืงศูนยก์ลางการศกึษาทีส่ าคัญของเยอรมัน เป็นทีต่ัง้ของ

มหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี้ท าใหม้ี

นักทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแหง่นี ้ 

น าทา่นผา่นชมยา่นการคา้และแหลง่รวมของนักศกึษานานาชาต ิ 

จากนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเชงิเขาเหนือแมน่ ้าเน็ก

คาร ์ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายุ

กวา่ 900 ปี ชมประตคูนืเดยีว (Elisabeth’s Gate) ทีส่รา้งขึน้โดยค าสัง่ของพระเจา้เฟเดอรกิ ทีส่รา้งเพือ่เป็น

ของขวัญวันเกดิแด ่พระมเหส ีอลซิาเบธ ซึง่สรา้งเสร็จภายในคนืเดยีว จากนัน้ชมถังไวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก

มคีวามจถุงึ 200,000 ลติร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบริก์ นครรัฐทีม่พีืน้ทีข่นาด

เล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมยา่นเมอืงเกา่แห่งลักเซมเบริก์ เมอืงแห่งแกรนดด์ยคุ 

ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมส ารดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล็์อตต ์ ศาลาว่า

การเมอืง  พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมัย

โรมนั ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิง่  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  ALVISSE PARC HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่5 ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาซ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถบัสสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม สถานทีต่ัง้

ส านักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้ 

จากนัน้น าทา่นแวะชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนสุรณ์อะตอมเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ใน

การจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปีค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมอืน

ครสิตัล โดยขนาดใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกลา่วขานกนัวา่สวย

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถา่ยรูปกบัแมเน



 

 

 

เกนพสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ถอื

เป็นรูปปั้นผูส้รา้งประวัตศิาสตร์และต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยีย่ม เนื่องจากไดม้กีารเล่าขานกันมา

หลากหลายต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดับ

ชนวนและป้องกันเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลักนี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ เป็นตน้ เชญิท่าน

อสิระตามอัธยาศัยกบัการเดนิเล่นและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เชน่ กระเป๋า KIPLING ผา้ลูกไมล้ายสวยงาม 

และ ชอ็คโกแลต เป็นตน้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)  

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NH BRUSSELS LOUISE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 
บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF (ส าหรบั

คณะเดนิทางวนัที ่26 ม.ีค.–01 เม.ย. และ11–17 เม.ย. 63) – สนามบนิ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ และพาณชิยกรรม ของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

 ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู ่



 

 

 

รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 และทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอนั

สวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์  

น าทา่นเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก ซึง่ทา่นจะไดส้มัผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานใน

การดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้โีอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคา

โรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อยา่งนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ ROLEX, PANERAI, 

TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม

ไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อยา่ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, 

MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

ใหท้่านเดนิเทีย่วชมทีบ่รเิวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่

ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรด ินโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย อสิระใหท้่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของ

เมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที่

หลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรด ินโปเลยีนแห่งฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ ** 

ส าหรบัคณะเดนิทางวนัที ่26 ม.ีค. – 1 เม.ย. และ 11 – 17 เม.ย. 63  น าทา่นเดนิทางสูเ่ทศกาล

ดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ต ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม – 10 พฤษภาคม 2563 บนพืน้ที่

กวา่ 200 ไร ่เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสทีี ่

ทา่นจะชืน่ชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อก

นานาพนัธุท์ ีบ่านสะพร ัง่อยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่เป็นตน้ ***    



 

 

 

 

18.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิสคปิโพล เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา

ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิอ.ีว.ีเอ แอร ์เทีย่วบนิที ่BR 076 

** คณะเดนิทางตัง้แต่วันที ่26 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.40 น. และถงึกรุงเทพฯ 

เวลา 13.40 น. ** 

  

วนัที ่7 กรงุเทพฯ 

14.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ  

 

ราคาแนะน าเร ิม่ตน้เพยีง  
Windmill and The Heidelberg Castle 

เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ีลกัเซมเบริก์ เบลเยีย่ม 
7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิ EVA AIR (BR)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่6 – 12 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 29,590.- 6,900.- 

วนัที ่26 ม.ีค. – 1 เม.ย. 63 

(เทศกาลดอกไม)้ 
49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,690.- 6,900.- 

วนัที ่11 – 17 เม.ย. 63 

(เทศกาลดอกไม)้ 
59,900.- 59,900.- 59,900.- 35,640.- 7,900.- 



 

 

 

วนัที ่21 – 28 พ.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,590.- 7,900.- 

วนัที ่28 พ.ค. – 03 ม.ิย. 
63 

47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,590.- 7,900.- 

วนัที ่30 พ.ค. – 05 ม.ิย. 

63 
47,900.- 47,900.- 47,900.- 27,090.- 7,900.- 

วนัที ่04 – 10 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,590.- 7,900.- 

วนัที ่11 - 17 ม.ิย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,590.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิ
3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ
จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 



 

 

 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เยอรมน ี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่จ านวนเงนิ โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 EURO) 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 EURO) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่
สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก
ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้
จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 

ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 



 

 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  

อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  
*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 
ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 

2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน 
นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมี

เง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะ

หมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถกูตอ้ง 
 

3. หลกัฐานการท างาน  
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, 

เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน    (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ
หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ย
รา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษ

เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน 
รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัด

สมัภาษณ์  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  GUARANTEE) ที่

ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจา้ของบัญชี และบุคคลที่เจา้ของบัญชีออกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับ

ภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อ
เป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 
7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 
**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทาง

มาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 
 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์



 

 

 

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


