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เทีย่วสุดคุ้ม 3 ประเทศ  
พกัดรีะดบั 4 ดาว   
ราคารวมประกนัสุขภาพ 
ราคารวมค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
แถมฟรี กระเป๋าชอปป้ิงรูบี ้
กนิด ีอยู่ด ีรูบีจ้ัดให้          

DAY 1: สุวรรณภูมิ  (กรุงเทพ) – สนามบินอาบูดาบี (NO MEAL) 
DAY 2: อาบูดาบี – เมืองแฟรงเฟิร์ต – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – 
เมืองแฟรงเฟิร์ต – ชมเมือง (-/L/D) 
DAY 3: เมืองโคโลญจ์ – มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจ์ – เมืองดุสเซลดอร์ฟ (B/L/D) 
DAY 4: หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคนัส์ – เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof – สถาบัน
เจียระไนเพชรและอัญมณี – ล่องเรือหลังคากระจก (B/L/D) 
DAY 5: หมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอดัม (B/L/-) 
DAY 6: Designer outlet Roermond – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ ปราซ (B/-/D) 
DAY 7: สนามบินบรัสเซลล์ – เมืองอาบูดาบี (B/-/-) 
DAY 8: สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) (NO MEAL) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ราคา 59,900 บาท 
8 วนั 5 คนืเดนิทางวนัที ่25 มนีาคม – 01 เมษายน 2562 
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ทัวร์เยอรมนี  เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เทศกาลดอกไม้ 8 วัน 5 คืน EY  

วันแรก (25 มี.ค. 62)  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินอาบูดาบี 

15.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 
ETIHAD โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั รูบ้ีทราเวล คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
และสมัภาระ 

18.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD เที่ยวบินที่ EY405
เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ืองเดินทางต่อไปยงัเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต 

22.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท าการเปล่ียนเคร่ืองเดินทาง
ต่อไปยงัเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต  

วันทีส่อง (26 มี.ค. 62) สนามบินอาบูดาบี – เมืองแฟรงเฟิร์ต – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮ
เดลเบิร์ก – เมืองแฟรงเฟิร์ต – ชมเมือง  

 
 
 
 

 
 
02.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน ETIHAD เที่ยวบินที่ EY001  
06.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถ

รอรับท่ีสนามบิน น าท่านออกเดินทางสู่เมอืงไฮเดลเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองพระราช
สมภพของรัชการท่ี 8 เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูบ่ริเวณฝ่ังแม่น ้ าเน็กคาร์ อดีตเมืองศนูยก์ลาง
การศึกษาท่ีส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของ
เยอรมนั น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ท่ีสร้างข้ึนอยูบ่นเชิงเขาเหนือแม่น ้ าเน็กคาร์ 
ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างดว้ยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายกุว่า 
900 ปี ภายในมีถงัเก็บไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  
 หลงัจากรับประทานอาหารเท่ียง น าท่านเดินทางกลบัเมอืงแฟรงค์เฟิร์ต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส าคญัของเยอรมนี น าชมจตุัรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ี
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เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งกคื็อ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัส ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบ
ของหวัล  าโพงประเทศไทย คร้ังเม่ือคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 เชิญเดินเล่นยา่นถนน ZEIL ท่ีมี
หา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยัและร้านคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่น าสมยั 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
น าท่านเขา้พกัท่ี MERCURE HOTEL FRANKFURT ESCHBORN HELFMANN PARK หรือเทยีบเท่า
ระดับ 4 ดาว  

วันที่สาม (27 มี.ค. 62) เมืองโคโลญจ์ – มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจ์ – เมืองดุสเซลดอร์ฟ  

 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงโคโลญจ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองส าคญัริมแม่น ้ าไรน์ เป็นศนูยก์ลาง
ทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตน ้ าหอมออคิโคโลญ 4711 อนัลือช่ือ จากนั้นน า
ท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มหาวหิารแห่งเมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) (ภายนอก) เป็นมหาวิหาร
โคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก สถาปัตยกรรมแบบกอธิก  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมอืงดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) จดัว่าเป็นเมือง
สมยัใหม่ของประเทศเยอรมนี แต่ยงัคง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เปรียบเสมือนอญัมณีของงาน 
สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค) และเทศกาลต่างๆ มากมายท่ียงัคงรักษาไว ้ในภูมิภาค น าท่านเท่ียวชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม น าท่านเทีย่วชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่งดงาม (City Tour) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
น าท่านเขา้พกัท่ี NH DUSSELDOFT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
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วันที่ส่ี (28 มี.ค. 62) หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ – สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี – 
ล่องเรือหลังคากระจก – ย่านเรดไลท์ 

 
 
 

 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่หมู่บ้านกงัหันลม ซานส์สคนัส์ (Zaanse Schans) ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) หมู่บา้นอนุรักษก์งัหนัลมเก่าแก่ ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือ 
ของประเทศ โดยหมู่บา้นแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์ของกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอยา่งดี  

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพกบัหมู่บา้นกงัหนัลมตามอธัยาศยั สมัผสักบับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม กงัหนั

ลมจดัเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศเนเธอร์แลนด ์พร้อมน าท่านชมการท ารองเทา้ไม ้ท่ีถือเป็น
ของและสินคา้ท่ีระลึกส าคญัของเนเธอร์แลนด ์ 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืง Lisse (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) น าท่านเขา้ชมเทศกาลดอกทิวลปิ 
(Tuplip Festival) หรือเทศกาลดอกไม้ควิเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ท่ี 1 ปี จดัขึน้เพยีงคร้ังเดียว 
ประมาณช่วงวนัท่ี วนัท่ี 21 มีนาคม – 19 พฤศภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปดว้ยดอกทิวลิปท่ีมีมากกก
ว่า 7 ลา้นตน้ ออกดอกบานสะพร่ังอยูดู่ละลานตา ประดบัตกแต่งรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่เก่าแก่ มี
ทางเดินอนัร่มร่ืนบา้งก็มีงานประติมากรรมประดบัสวนสวยงามอยูเ่ป็นระยะ มีสระน ้ า และน ้ าพุ มีศาลาจดั
แสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไมต่้างๆ มากมายใหท่้านไดช้ม **การเบ่งบานของดอกทิวลปิและดอกไม้
ต่างๆ ให้ชมความสวยงาม ขึน้อยู่กบัปัจจยัทางสภาพภูมิอากาศเป็นส าคญั ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านได้ชม
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ความสวยงามของดอกทิวลปิให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยโปรแกรมอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม
โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้า ผู้ เดินทางเป็นส าคญั** น าท่านเดินทางสู่เมอืงอมัสเตอดัม (Amsterdam) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) จากนั้นใหท่้าน ล่องเรือหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่า
อมัสเตอร์ดมัท่ีสร้างอยูริ่ม 2 ฝ่ังคลองท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ยคุคศวรรษท่ี 16 – 18 ซ่ึงคลองน้ีขุดข้ึนมาเพ่ือควบคุม
ระดบัน ้ าของแม่น ้ าแอมสเตลท่ีมกัจะเอ่อลน้เขา้ท่วมในเมืองจนเป็นหน่ึงในต านานของช่ือเมือง และปัจจุบนั
ชาวเมืองยงัใชส้ญัจรไปมาพร้อมกบัสถาปัตยกรรมรูปปูนป้ันต่างๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะศกัดินาและบา้น
บางหลงัมีอายเุก่าแก่กว่าร้อยปี น าท่านเดินทางสู่ สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณ ีอุตสาหกรรมจากวิทยากร
ผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณี ท่ีมีค่าท่ีสุด มีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ดว้ยผลงานท่ีมี
ช่ือเสียงไปทัว่โลก คือฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยัมงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของสมเด็จพระ
ราชินี อลิซาเบธแห่งประเทศองักฤษ ก็เป็นผลงานจากท่ีน่ี  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
น าท่านเขา้พกัท่ี PARK PLAZA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า (29 มี.ค. 62) หมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอดัม 

 
 
 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกธูีร์น (Giethoorn Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  เยอืนเวนิ

สแห่งเนเธอร์แลนด ์หมู่บา้นเลก็ๆน่ารักท่ีไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียวในหมู่บา้น ดูสวยงามมากราวกบัว่าสร้าง
ข้ึนเพ่ือถ่ายหนงัแนวนิยายแฟนตาซี หมู่บา้นน้ีสร้างข้ึนโดยแบ่งเขตบา้นดว้ยล าธารและใชเ้ป็นถนนเดินทาง
ไปมาหาสู่กนัดว้ยเรือ ดว้ยประชากรเพียง 2600 คน และมนีกัท่องเท่ียวเพียงนอ้ยนิด ท าใหห้มู่บา้นกีธูร์น เป็น
เมืองท่ีสงบร่มเยน็และสวยงามไม่วุ่นวาย เป็นดินแดนในฝันของใครหลายคน (อัตราค่าบริการของทัวร์นีไ้ม่
รวมค่าล่องเรือชมรอบหมู่บ้าน) 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
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น าท่านเดินทางกลบัเมืองอมัสเตอดมั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ช่ัวโมง) น าท่านเดินทางเขา้สู่ “ดามส์ส
แควร์” จตุัรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อิสระใหท่้านชอปป้ิงหรือเดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัโรแมนติค
กบัอาคารต่างๆ ในสไตลย์โุรป ตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 
น าท่านเขา้พกัท่ี PARK PLAZA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่หก (30 มี.ค. 62)  Designer outlet Roermond – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ ปราซ  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) อิสระใหท่้าน

เลือกซ้ือสินคา้แบรนดแ์นมชั้นน าอยา่งจุใจ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK, DESIGUAL, 
KIPLING, LEVI’S และอีกมากมาย 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
 

 
 
 

 
 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยีย่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ม ประเทศเลก็ๆ ท่ีสวยงาม เหมือนยโุรปยคุกลาง ปลอดภยั บรรยากาศโรแมน
ติก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบัสถาปัตยกรรมแห่งวิทยาการ อะโตเมยีม (Atomium) (ชมด้านนอก)
อาคารไฮเทคแห่งน้ี มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดว้ยวตัถุทรงกลม 9 ลกู ภายในลกูกลมๆ ของอะโตเมียม
แบ่งเป็นจุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบ้ริการดว้ยลิฟทท่ี์ว่ากนัว่าเป็น 
ลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในยโุรป น าท่านเดินทางสู่ จตุัรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกนัอีกอยา่งว่า 
จตุัรัสแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบรัสเซลล ์จตุัรัสกรองด ์ปลาซ นั้นไดช่ื้อว่ามีความ
สวยงามมากท่ีสุดของยโุรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธิค และนีโอโกธิค 
เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ท่ีงดงามเป็นอยา่งยิง่ โดยท่ีน่ีนั้นไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย น าคณะชมสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัประจ าเมือง “เจ้าหนูยนืฉ่ี” หรือ 
“แมเนเกนพสิ” ฝีมือของ เจอโรม ดูเกสนอย ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1619 หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ลายการ์ตนู 
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แต็ง แต็ง ซ่ึงเป็นตวัการ์ตูนท่ีไดรั้บความนิยมในยโุรป จากนั้นใหท่้านเดินทางชมเมืองบรัสเซลลแ์ละชอปป้ิง
ตามอธัยาศยัในเมืองบรัสเซลล ์ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
น าท่านเขา้พกัท่ี THE GRESHAM BELSON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่เจ็ด (31 มี.ค. 62)  สนามบินบรัสเซลล์ – เมืองอาบูดาบี 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. สมควรแก่เวลาน าเดินทางสู่สนามบินเพื่อท าการเชค็อินเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD เที่ยวบินที่ EY058 
19.45 น. เดินทางถึงเมืองอาบูดาบี เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ืองสู่ประเทศไทย 
23.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ ETIHAD เที่ยวบินที่ EY406 

วันที่แปด (1 เม.ย. 62) กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 

09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
********************************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ 
เดินทางวันที่   25 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ค่าบริการ/ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน   59,900 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 12,000 บาท 
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกว่าจะเกิดการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
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4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการ(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ (อุบติัเหตุและสุขภาพ) แบบ SILVER 
7. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้น (ยืน่เชียงใหม่) 
8. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,      ค่า

น ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ  
8. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ 
 

เงือ่นไขในการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านั้น 
2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 
3. วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวร์โดยอตัโนมตั ิ
4. เมื่อไดรั้บการยนืยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
6. การยืน่วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมูค่ณะและ

ยืน่รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
7. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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8. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอื ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่นการ
อนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ  าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 25,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (25 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

6. กรณยีืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ  า
มาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ  าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

7. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด 
8. กรณผีู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 25 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 
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5. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นส าคญั 

6. เมือ่ท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว 

7. ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ  าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง 

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั 
และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสริม หรือ 
อาจมคีวามจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงิน
เพิม่เตมิในกรณทีีอ่าจมกีารแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัหากมงีาน
เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพ้กัในเมืองอ่ืนแทน 

***************************************************************************************** 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี) 
*** ยืน่วซ่ีาเดีย่วแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใช้เวลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุดและส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
*ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ขอวีซ่าในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร่ือยๆ* 

 
1. หนังสือเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด 
(หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทาง
สถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทาง
ท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หนา้ตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา้ 90 % ของ
พ้ืนท่ีรูปถ่าย จ  านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส์ หรือ
เคร่ืองประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูทั้ง 2 ขา้ง, หา้มตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มีรอยแมก็, 
ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (หากลกูค้าต้องการความแน่นอนของรูปถ่าย รบกวนสอบถาม
เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับร้านถ่ายรูปท่ีสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้) 

 
3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน    (ขอ
เป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตท่ียืน่) 

- เจา้ของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 
อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าท่ี 
โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา ใชห้นงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยูเ่ป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่รับเอกสารท่ีเป็นบตัรนกัเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือนก่อน
ยืน่วีซ่า) 

- กรณีท่ีเกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 
 

4. หลกัฐานการเงิน  
- ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 

เดือน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีภายใน 15 วนั ก่อนวนั
นดัสมัภาษณ์ 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนามาทั้ง 2 เล่ม 
- หากในส าเนาบญัชีบุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเน่ืองดว้ยนะ

คะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วนัก่อนวนันดัสมัภาษณ์ 
- หากตอ้งรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลอ่ืนในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (BANK  

GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุช่ือเจา้ของบญัชี และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจน
ฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดช่ือ-สกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 
**สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า, บัญชีกระแสรายวนั, บญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนัธบัตร ตราสาร

หนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 
 
7. เอกสารส่วนตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 
 

8. กรณเีด็กอายไุม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดา
มาดว้ย 
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- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดั
หนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามา
ดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผูม้ีอ  านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
**กรณเีด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี บดิาและมารดาจะต้องเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวซ่ีา พร้อมกบัเดินทางมาสัมภาษณ์

ด้วยกนักบับุตรที่สถานทตูด้วย** 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


