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เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเย่ียม 7 วัน  

มหาวิหารโคโลญจน หมูบานกีรธูรน กรุงอัมสเตอรดัม 
ลองเรือหลังคากระจก แอนทเวิรป เกนท บรัสเซลล   

เขาชมเทศกาลสวนทิวลิป KEUKENHOF 2020 

ชอปปง Batavia Stad Fashion Outlet 
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*********************************************** 

 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ   10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม  
18-24 / 24-30 / 26 มี.ค. – 01 เม.ย. / 

 27 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 
40,900 

เมษายน 

9-15 /10-16 /11-17 เม.ย. 2563 49,900 

14-20 / 24-30 / 27 เม.ย. – 3 พ.ค.  

28 เม.ย.-4 พ.ค. / 29 เม.ย.-5 พ.ค. 

30 เม.ย. – 6 พ.ค. 

40,900 

พฤษภาคม 4-10 / 5-11 พ.ค. 2563 40,900 
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**สําหรับผูเดินทางต้ังแตพีเรียดเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกับศูนยรับยืน่วีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางนี้** 

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่

เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  

ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาท่ีของศูนยรับยื่นวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคนืไดถึงแมผูยื่นคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 

อัตราคาธรรมเนียมวีซาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปน

ระยะ คาธรรมเนียมวีซาท่ีใชเปนสกุลเงินบาทน้ันขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซ่ึง 

สามารถเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปขึ้นไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุตํ่ากวา 6 ป 

เยอรมัน 3,400 2,000 590 

อิตาลี 3,200 1,800 430 

ฝรั่งเศส 3,700 2,500 970 

เนเธอรแลนด 3,300 2,000 520 

ออสเตรีย 3,300 1,900 500 
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เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

 ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบ

คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

 

เอกสารเบื้องตนในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ 

ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและข้ันตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 
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1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม

เชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) รูปถายตอง

เห็นใบหู และ เปดหนาผาก ใหเห็นคิ้ว ชัดเจนเทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส(สายตา) และเคร่ืองประดับทุกชนิดในรูปถาย 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)   

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, 

วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง

ครบกําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจายได

อยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไม

เกิน 15 กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันย่ืน  สถานฑูตไม

รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง

บริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ

รายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทาน้ัน  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต 

โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการย่ืนวีซา

ได 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 

**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
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 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 
ดูแลผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
 
วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
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ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  


