
 

                                                                                                                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 



 

                                                                                                                      
 
 

วนัท่ีสอง ดไูบ – ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน ์        

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส  ์เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.30 น. เดินทางสู ่เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK55 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน ์

(Cologne) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซ่ึง

ถูกสรา้งโดยชาวโรมนั และเป็นเมืองใหญอ่นัดบัท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี 

น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิลน์โดม เป็นโบสถ์

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งเมืองโคโลญจน์

ประเทศเยอรมนี ใชเ้วลาสรา้งถึง 600 ปีโดยเร่ิมกอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1248 และส้ินสุดลงท่ีปี ค.ศ. 1880 เพ่ืออุทิศใหแ้กน่ักบุญปีเตอร์และพระแมม่ารี และมีโกศทองของกษัตริยท์ ัง้สามถูก

เก็บไวใ้นตวัวิหารดว้ย นอกจากน้ียงัไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อีกดว้ย 

ค า่          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือ

เทียบเทา่ 

วนัสาม หมู่บา้นกีธูรน์ – ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูรน์    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นสู่หมู่บา้นกีธูรน์ (GIETHOORN) เม่ือพูดถึงประเทศ

เนเธอร์แลนด ์ใครๆ ก็คงนึกถึงภาพกงัหนัลมเป็นล าดบัแรก แตเ่ช่ือไหมวา่ประเทศกงัหนัลมแหง่น้ี ยงัมีหมูบ่า้นชวนฝัน

สุดโรแมนติกอยา่ง “หมู่บา้นกีธูรน์” (GIETHOORN VILLAGE) แอบซอ่นอยู ่หมูบ่า้นท่ีไมมี่รถ ไมมี่ถนน ไมมี่

มลพิษ หรือความวุน่วายใดๆ มีแตล่ าคลองน ้าใส เรือพายล านอ้ย มีคลองขนาดเล็กท่ีมีความยาวกวา่  7.5 กิโลเมตร 

แทรกตวัไปทัว่หมูบ่า้นมีสะพานไมท้รงสวยเพ่ือใชเ้ป็นทางเดินติดตอ่กนัภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ชาวบา้นท่ีน้ีใช ้

เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสญัจรเทา่นั้น ไมเ่วน้แมแ้ตบุ่รุษไปรษณียก็์ตอ้งพายเรือส่งไปรษณียเ์ชน่กนั เป็นดั่ง

สวรรคส์ าหรับการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นล่องเรือชมหมู่บา้น

กีธูรน์ (GIETHOORN VILLAGE) หมูบ่า้นท่ีมีผูค้นอาศยัอยูร่าวๆ 

2,600 คน สว่นมากเป็นชาวไร่ท่ีมีฐานะดี บา้นแตล่ะหลงัมีการออกแบบ 

และตกแตง่ใหเ้ป็นกระทอ่มสไตลต์ะวนัตกท่ีแสนน่ารักอบอุน่ กลายเป็น

เอกลักษณ์ ท่ีแสนมี เสน่ห์ของหมู่บ ้านกีย์ฮรอน (GIETHOORN 

VILLAGE) จนท าใหไ้ดร้ับการขนานนามวา่เป็นเวนิชแหง่เนเธอร์แลนด ์

(the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกช่ือดงัของ  Bert Haanstra อยา่ง Fanfare ไดใ้ช ้

หมูบ่า้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) เป็นโลเคชัน่หลกัในการถา่ยท า และนั้นก็เสมือนกบัเป็นการเปิดตวัท่ีท า

ใหห้มูบ่า้นไร้ถนนแห่งน้ี กลายเป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง จนมีนักทอ่งเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกพลดักนัมาเย่ียมชมความ

สวยงามสุดโรแมนติกของหมูบ่า้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) แหง่น้ีอยา่งไมข่าดสาย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Bedbank Apollo หรือเทียบเทา่ 



 

                                                                                                                      
 
 

วนัท่ีส่ี อมัสเตอรด์มั – จตัุรสัแดม - ล่องเรือหลงัคากระจก – การสาธิตการเจียระไนเพชร  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมือง

หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีล าคลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 

คลองดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมกอ่ตัง้ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของเนเธอร์แลนด ์น าทา่นเขา้

สูย่า่นใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ จตัุรสัแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมืองท่ีนักทอ่งเท่ียวนิยมในการมา

เดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยูใ่จกลางจตุัรัส และถนนแหง่ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุง

อมัสเตอร์ดมั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นล่องเรือหลงัคา

กระจก เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรือน

แบบชาวดชัตถู์กสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็น

อาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช่ ัน้บนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้

บา้น เรือนแพท่ีอยูริ่มคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั หลงัจากนั้นน าทา่น

ชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของโลก อิสระใหท้า่น

เลือกซ้ือหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไมแ่พง 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Bedbank Apollo หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้  ชมสวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – หมู่บา้นกงัหนัคินเดอรไ์ดค ์- แอนทเ์วิรป์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู่ เมืองลิเซ่ น าทา่นชม สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) ตัง้อยูท่ี่ชานเมืองลิซเซซ่ึ่งเป็นแหลง่ปลูกทิวลิป ท่ี

ใหญแ่ละส าคญัย่ิงของฮอลแลนด ์เดิมเป็นสวนสาธารณะ มา

กอ่น ตอ่มาสมาคมผูส้่งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้วัแห่ง

เมืองลิซเซ ่ไดใ้ชส้วนแหง่น้ีสง่เสริมการปลูกไมห้วัพนัธุใ์หม่ๆ  โดย

แบง่ท่ีใหก้บับริษัทผูผ้ลิตไมห้วัเป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรักษา ซ่ึงก็

ท าใหเ้กิดพนัธุใ์หม่ๆ  ข้ึนทุกปี ผูซ้ื้อทิวลิปจากทัว่โลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปท่ีตอ้งการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอ

เคนฮอฟแหง่น้ี นับเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลก ดว้ยทิวลิปท่ีมีมากกวา่7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี รวมทัง้ไมห้วัอ่ืนๆ 

เชน่ ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยูดู่ละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ยา่ง

สวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญมี่ทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มี

สระน ้าและน ้าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมตา่งๆ เก่ียวกบัดอกไมม้ากมายมีการจดัสวนตวัอยา่ง การวางแผนจดัปลูกไม ้

ดอกไมใ้บ รวมทัง้คอฟฟ่ีช็อปและร้านขายอาหาร เปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเ ดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือน

พฤษภาคมของทุกปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นกงัหนัคินเดอรไ์ดค ์หมูบ่า้นกงัหนัลมท่ีข้ึนช่ืออีก

แหง่หน่ึงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเนเธอร์แลนด ์เป็นกลุม่กงัหนัเกา่แกเ่รียงรายเป็นทิวแถวบนทุง่

โลง่กวา้งท ัง้หมด 19 ตวั ท่ีสรา้งข้ึนมาในอดีตเพ่ือวตัถุประวงคใ์นการผนัน ้าเพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าทว่ม ท่ีหมูบ่า้นนน้ีไดร้ับ

การยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี 1997 อิสระใหท้า่นเดินเท่ียวชมหมูบ่า้นพรอ้มเก็บภาพความ

ประทบัใจ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองแอนทเ์วิรป์ เป็นเมืองใหญอ่นัดบั 2 ของเบลเย่ียม เป็นเมืองทา่ส าคญัอนัดบั

ท่ี 2 ของยุโรปและอนัดบัท่ี 4 ของโลก ทุกๆปี มีเรือแวะจอดกวา่ 16,000 ล า ขนสง่สินคา้กวา่ 100 ลา้นเมตริกตนั



 

                                                                                                                      
 
 

จากทัว่โลก เป็นเมืองธุรกิจคา้ขายและผลิตอุตสาหกรรมตา่งๆ ท่ีงดงามดว้ยศิลปวฒันธรรมเพราะเป็นเมืองท่ีใหก้  าเนิด

ศิลปินชัน้น าของโลกที่  ชว่ยกนัรังสรรคง์านศิลปะใหก้บัเมืองตอ่เน่ืองมาหลาย 100 ปี สั่งสมไวเ้ป็นมรดกอนัล า้คา่ตาม

พิพิธภณัฑ ์อาคารสถานที่ และสวนตา่งๆ ท าใหมี้สถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปเขียน และสวนประจ าเมืองงดงาม 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Ramada Plaza Antwerp หรือเทียบเทา่ 

วนัหก เมืองบรจูจ ์– หอประชุมสงฆ ์– โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ - อะตอมเมียม 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางเขา้

สู ่เมืองบรจูจ ์(Bruges) เมืองท่ีไดร้ับเลือกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกของ

ยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเย่ียมท่ีไดร้ับการบนัทึกว่าเป็น

เมืองท่ีสวยงามมาก ท่ีทางตอนเหนือของเมืองมีล าน ้าท่ีใชใ้นการ

คมนาคมรอบๆ ได ้ท าใหบ้รูชเป็นท่ีรู ้จกักนัในช่ือ “เวนิสแห่งยุโรป

เหนือ” น าทา่นเดินชมยา่นเมืองเกา่บรูจจ ์ท่ีเต็มไปดว้ยสีสนัแหง่ความ

เป็นยุโรป ชมบา้นหลังคาทรงจั่ วและ สนามหญา้อันเขียวขจี

บรรยากาศท่ีทา่นสามารถพบเห็นไดท้ ัว่เมือง น าทา่นชมป้อมปราการสมยัยุคศตวรรษท่ี 13 ชม ศาลาว่าการ (Town 

Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ ์(Cloth Hall) ซ่ึงมีหอระฆงัสูงถึง 300 ฟตุ (88 เมตร) น าทา่นชมโบสถพ์ระ

โลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood)ซ่ึงจะมีการแหพ่ระธาตุข้ึนทุกปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสูส่รวงสวรรค  ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของเบล

เย่ียม ท่ีน่ีเปรียบเสมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ อาคารบา้นเรือนไดร้ับการอนุรักษ์ไวจ้ากรัฐบาล น าทา่นเขา้สู่ จตัุรสั

กรองปลาซ (Grand Place) จตุัรัสอนังดงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของยุโรป ไดร้ับการยกยอ่งจากนักทอ่งเท่ียวท ัว่โลก น าทา่น

ไปชมรูปปั้นแมนเนเกน้พิส รูปปั้นเจา้หนูนอ้ยท่ีโดง่ดงั อิสระใหท้า่นเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ของเมืองอาทิ 

ช็อคโกแล็ต เบลเย่ียมผลิตช็อคโกแลตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมีรา้นขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปัก

ลูกไม ้หรือล้ิมลองวาฟเฟิลของอร่อยท่ีหาชิมไดไ้มย่าก จากนั้นน าทา่นไปถา่ยรูปกบั อะตอมเมียม (ATOMIUM) 

หลงัจากท่ีปิดซอ่มแซมดว้ยงบกวา่ 27.5 ลา้นยูโร ก็พรอ้มท่ีจะรับนักทอ่งเท่ียวจากทัว่ทุกหนแหง่ ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ี

ส าคญัแห่งหน่ึง ท่ีนักทอ่งเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส ์ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบดว้ยลูกเหล็ก

กลม ๆ ขนาดยกัษ์ ซ่ึงเปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม ถึงเวาอนัสมควรน าทา่น

เดินทางสูส่นามบิน 

21.45 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เ ท่ียวบินท่ี  EK182          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                                                     

06.15 น. เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 



 

                                                                                                                      
 
 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   10,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหวัหนา้ทวัร์ ใหบ้ริการทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ 3,500 บาท ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 2561 
16-22 / 18-24 / 19-25 / 23-29 / 24-30  

25 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 40,900 

พฤษภาคม 2561 1-7 / 2-8 / 3-9 / 6-12 / 7-13 / 8-14 พ.ค. 61 40,900 



 

                                                                                                                      
 
 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่

ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  



 

                                                                                                                      
 
 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูป

ถา่ยตอ้งเห็นใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นค้ิว ชดัเจนเทา่นั้น หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิด

ในรูปถา่ย 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือ

ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการ

เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุม

กบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รบั

พิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ

อ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13.     การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น และช าระคา่วีซา่ 3,500 ถึง

สามารถ  ด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 


