
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

 



 

  
 

วันที่สอง ดูไบ–หอไอเฟล–ถนนชองเชลิเช–พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช 

00.50 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

04.05 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

09.25 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ

ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 

ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  าสมัย แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ 

ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น าถ่ายรูปเป็น

ที่ระลึกกับ หอไ อเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร

ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัส

ทรอคคาเดโร่ น าท่านถ่ายรูปประตูชัยชมทิวทัศน์ของร้านค้าบูติคชั นน า

ระดับโลก ที่ตั งเรียงรายอยู่บนถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชด าเนิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด  
เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและ

เก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก อิสระท่านเลือกซื อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน  ร้านค้า

ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น  าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า หลังจากนั นน าท่าน ล่องเรือบาโต

มุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น  าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น  า เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะ

ล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์

โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและยอดปลายแหล  มบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื นดินถึง 96 

เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุด

กิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย  

ค่่า          บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Mercure Paris Roissy Charles De Gaulleหรือ

เทียบเท่า 

วันทีส่าม La Vallee Village Outlet-แกลลอเรียลาฟาแยตต ์       

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวม

ร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั นน าต่างๆ มากมาย 

เ ช่ น  CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ  (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)  น าท่านเดินทางสู่ 

แกลลอเรียลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบ

เดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบน

ชั น 6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภท

ไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น  



 

  
 

 ค่่า บริการอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่ พัก   ณ Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle          

หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่ เมืองบรูจจ–์ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ์–กรุงบรัสเซลส์–อะตอมเมียม-จัตุรัสกรองปลาซ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมือง

มรดกโลกของยูเนสโกในปี 2000 ของประเทศเบลเยี่ยมที่ได้รับ

การบันทึกว่าเป็นเมืองที่สวยงามมาก ที่ทางตอนเหนือของเมืองมี

ล าน  าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ท าให้บรูชเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 

“เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” หลังจากนั น น าท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบ
รูจจ์ ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความเป็นยุโรป ชมบ้านหลังคาทรงจั่ว

และ สนามหญ้าอันเขียวขจีบรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่ว

เมือง น าท่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ 

(Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) น าท่านชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy 

Blood)ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ นสู่สรวงสวรรค์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบล

เยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล น าท่านไปถ่ายรูป

กับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่ว

ทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre 

Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จ านวน  9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบล

เยี่ยม หลังจากนั นน าท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยก

ย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่  2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก 

และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง น าท่านไปชม รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง 

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า  172,000 

ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก 

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Ramada Brussel Woluwe หรือเทียบเท่า 

วันห้า หมู่บ้านกีธูร์น–ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านสู่  หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) เมื่อพูดถึงประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ใครๆ ก็คงนึกถึงภาพกังหันลมเป็นล าดับแรก แต่เชื่อไหมว่าประเทศกังหันลมแห่งนี  ยังมีหมู่บ้านชวนฝัน

สุดโรแมนติกอย่าง “หมู่บ้านกีธูร์น” (GIETHOORN VILLAGE) แอบซ่อนอยู่ หมู่บ้านที่ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มี

มลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ล าคลองน  าใส เรือพายล าน้อย มีคลองขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า  7.5 กิโลเมตร 

แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้านมีสะพานไม้ทรงสวยเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ชาวบ้านที่นี ใช้

เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั น ไม่เว้นแม้แต่บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน เป็นดั่ง

สวรรค์ส าหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง 



 

  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) หมู่บ้านที่

มีผู้คนอาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระ

ท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมี

เสน่ห์ของหมู่บ้านกีย์ฮรอน (GIETHOORN VILLAGE) จนท าให้ได้รับ

การขนานนามว่าเป็นเวนิชแห่งเนเธอร์แลนด์ ( the Venice of the 

Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ  Bert Haanstra 

อย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บ้านกีย์ฮรอน (GIETHOORN VILLAGE) เป็น

โลเคชั่นหลักในการถ่ายท า และนั นก็เสมือนกับเป็นการเปิดตัวที่ท าให้

หมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี  กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่ว

ทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีย์ฮรอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งนี 

อย่างไม่ขาดสาย  

ค่่า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hyatt Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก  อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั นน าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  าอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีล า

คลองลดเลี ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี เริ่มก่อตั งประมาณ

คริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์  น า

ท่านล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมือง ที่จะให้

ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั งแต่ศตวรรษที่ 17 มี

เอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เขา้บ้าน เรือนแพที่อยู่ริม

คลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง หลังจากนั นน าท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระให้

ท่านเลือกซื อหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั งของ จัตุรัสแดม (Dam Square) 

เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั งอยู่ใจกลางจัตุรัส และ

ถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม 

จากนั นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์ส

คันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั งอยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี ถือว่าเป็นสถานที่ที่ เก็บ

รวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับ

ความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ นสไตล์บ้านไม้แบบ

ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วย

แม่น  า ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน  า วิดน  า ระบายน  า

เพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใสใ่น

ชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื อสินค้าของที่ระลึก   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 



 

  
 

21.50 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 150          

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                         

06.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

******************************* 

 

อัตราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

 ค่าน  าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน) 

ก่าหนดการเดนิทาง ราคา 

พฤษภาคม 2561 23-29 พ.ค. 61 40,900 

มิถุนายน 2561 13-19 / 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 61 40,900 



 

  
 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่า (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน  

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ นไป คืนมัดจ าทั งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจ าทั งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 

 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับ

เจ้าหน้าที่) 

 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม

เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จ่านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) รูปถ่ายต้อง

เห็นใบหู และ เปิดหน้าผาก ให้เห็นคิ ว ชัดเจนเท่านั น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิดในรูปถ่าย 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

4. ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, 

วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี  และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั นจะกลับมาท างานตามปกติหลัง

ครบก าหนด  



 

  
 

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน  

6. ส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ่าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออก

ของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแส

รายวัน**  

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ

รายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย  

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

13.     การยื่นวีซ่านั น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั น และช าระค่าวีซ่า 3,500 ถึงสามารถ  

ด าเนินการขั นตอนการยื่นวีซ่าได้ 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบรษิัทไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการใหท้างเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 


