
 

 

 
 
 
 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเ์ตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก

ในเร่ืองสัมภาระ และการเช็คอนิ จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพกัผูโ้ดยสารขาออก 
00.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 934 
 
วันที่ 2  บรัสเซลส์ (เบลเย่ียม) - เมืองมรดกโลกบรูจก์ - โบสถ์พระโลหิต 
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถรอรับแลว้เดินทางสู่ตวั

เมือง แวะไปถ่ายรูปกบั อะตอมเมียม (Atomium) แลนดม์าร์คท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของบรัสเซลส์ เขา้สู่ยา่นเมืองเก่า 
อาคารบา้นเรือนไดรั้บการอนุรักษไ์วจ้ากรัฐบาล จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จตัุรัสอนังดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของยโุรป รูปป้ันแมนเนเก้นพสิ เด็กนอ้ยท่ีโด่งดงั เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซ้ือสินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแลต็ 
เบลเยียมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตนัต่อปี, เบียร์เบลเยียมมีมากกว่า 80 ชนิด, ผา้ปักลูกไม,้ หรือล้ิมลองวาฟ
เฟิล ของอร่อยท่ีหาชิมไดไ้ม่ยาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองบรูกจ ์เมืองท่ีงามสง่าลอ้มรอบดว้ยสะพานเลก็ ๆ ท่ีตั้งคร่อมอยูเ่หนือล าคลอง บา้นหลงัคาทรงจัว่และ

สนามหญา้อนัเขียวขจี บรรยากาศท่ีท่านสามารถพบเห็นไดท้ัว่เมือง ป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษท่ี 13 ยงัอยูใ่น
สภาพท่ีสมบูรณ์ Church of Our Lady โบสถแ์ม่พระท่ีมีหอสูงสร้างดว้ยอิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างใน
ยคุนั้น นอกจากน้ียงัมีรูปแกะสลกัมาดอนน่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดบัโลก ศาลาว่าการเมืองแบบ
โกธิค อายเุก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆงั (Belfry) สูงถึง 83 เมตร โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy 
Blood) คนมากกว่า 50,000 คนจากทัว่โลกจะเดินทางมาแสวงบุญท่ีโบสถแ์ห่งน้ีเพ่ือเขา้ร่วมการฉลอง Ascension 
Day ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hotel Velotel Brugge **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 3  บรูจก์ – ซิตีท้ัวร์เมืองเกนท์ – แอนต์เวิร์ป ภูมภิาคซานสคันส์ – ฮาร์เล็ม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ เมืองเกนท์ เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปูดว้ยหินแบบ

โบราณในสมยัยคุกลาง ปราสาทท่านเคานท ์ ป้อมปราสาทในยคุกลางท่ีถูกสร้างขึ้นเม่ือปีค.ศ.1180 ชมหอระฆงั
ประจ าเมือง The Belfly เป็นจดุเด่นของเส้นขอบฟ้าความสูง 91 เมตร ดา้นล่างนั้นเป็นหอประชุมสงฆท่ี์มีมาตั้งแต่
ค.ศ. 15 เดินเล่นชมถนน The Graslei และ The Korenlei ถนนเก่าแก่ของเมือง เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในเมืองเป็น
อาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยคุกลางเรียงรายอยูส่องฝ่ังถนน 
 เดินทางสู่ แอนต์เวิร์ป ใจกลางเมืองเป็นท่ีตั้งของ Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตา 
จตุรัส Grote Markt ท่ีรายลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมสุดย่ิงใหญ่อลงัการ อนุสาวรีย ์Brabo Fountain ท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงวีรกรรมอนัแสนกลา้หาญของ Brabo กปัตนัเรือชาวโรมนัท่ีสามารถตดัแขนของยกัษแ์ละขวา้งลงแม่น ้าตาม
ต านานของชาวเมือง ผา่นชมพิพิธภณัฑ์ศิลปะ The Rubens House และ Antwerpen-Centraal สถานีรถไฟประจา
เมือง Antwerp ท่ีตกแตง่ไดส้วยงามอลงัการมากจนกลายมาเป็นแลนดม์าร์กส าคญัของเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เนเธอร์แลนด ์ ดินแดนแห่งกงัหนั แมก้งัหนัโบราณจะหายไปเป็นจ านวนมาก แต่กงัหนัลมผลิตไฟฟ้าบ่ง

บอกถึงการใชพ้ลงังานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได ้ภูมิภาคซานท่ีเมืองซานสคนัส์ (Zaanse Schans) ปัจจบุนั
เป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด ให้ท่านไดเ้ขา้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวดชัต์ ท่ีน่ียงัคงใชก้งัหนัลมในงานอุตสาหกรรมมา
ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหนา้ท่ีผลิตนา้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม ้ นอกจากน้ีภายในหมู่บา้น



 

 

แห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอร่ี ชีสฟาร์ม โรงหีบนา้มนั (Oil Mill) ลว้นแตใ่ชพ้ลงังานจาก
กงัหนัลมทั้งส้ิน ยามเยน็น าคณะสู่เมืองฮาร์เลม็ อีกหน่ึงเมืองโรแมนติกของฮอลแลนด ์

19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Grand Hotel Frans Hals **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 4 สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - อมัสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่หมู่บา้น Lisse ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไมเ้มืองหนาวในไร่กวา้ง สวนเคอเคนฮอฟ สถานท่ี

จดัแสดงดอกทิวลิปหลากหลายสายพนัธ์ุระดบัโลก ต่ืนตาต่ืนใจกบัแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสัน หลาก หลาย
สวยงาม ในแต่ละปีจะมีสายพนัธ์ุใหม่ๆเกิดขึ้น นอกจากน้ีภายในสวนท่ีกวา้งใหญ่แห่งน้ี ยงัร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่
แผก่ิ่งกา้นเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว บึงใหญ่ให้ความชุ่มช้ืน สดช่ืน และพนัธ์ุไมด้อกอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเปล่ียน
สถานท่ีแห่งน้ีให้กลายเป็นสวรรคข์องคนรักดอกไมจ้ริงๆ อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพสวยๆ ไวเ้ป็นท่ีระลึก (ช่วง
เทศกาลดอกทิวลิป 19 มีนาคม - 08 พฤษภาคม 2022) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เที่ยวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั แมไ้ม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็จุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก บรรยากาศการ

ล่องเรือหลงัคากระจก เรือจะล่องไปตามล าคลอง ท่ีจะให้ท่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัต ์ ถูกสร้างมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 17-18 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช่ั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์
เขา้บา้น ระหว่างล่องเรือผา่นเรือนแพท่ีอยูริ่มคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั อยูใ่นเขตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุง
อมัสเตอดมั เรือจอดส่งท่านท่ี สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอร์แลนด ์ ไดรั้บการยกยอ่งว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอนการคดัเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู ้
ชานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุด ปัจจุบนัสถาบนัเพชรแห่งน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการ 
Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหล่ียม) ท่ีมีใบรับรองดว้ย Certificate จากบริษทัฯ เขา้สู่ยา่นใจกลางเมืองอนั
เป็นท่ีตั้งของ จัตุรัสแดม เขตยา่นใจกลางเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิม
ตั้งอยูใ่จกลางจตัุรัส Red Light District และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Grand Hotel Frans Hals **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 5  กรุงอัมสเตอดัม เมืองกธูีร์น - ช้อปป้ิง Designer Outlet Roermond – โรมองต์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บา้นแห่งสายน ้า ไดรั้บฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด”์ เน่ืองจากเป็น

หมู่บา้นไร้ถนนผูค้นท่ีน่ีสัญจรกนัทางเรือ จึงมีคคูลองเลก็ๆลดัเลาะอยูร่อบหมูบ่า้น บา้นทุกหลงัจะมีเรือเป็นพาหนะ
ประจาครัวเรือนนัน่เอง น าท่านล่องเรือชมทศันียภาพอนัสวยงามภายในหมู่บา้น รวมถึงดอกไมท่ี้ผลิบานรอ
นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน อิสระให้ทา่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เอ๊าทเ์ลท็ชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์มีขนาดใหญ่ ภายในเรียงรายไปดว้ยร้านคา้กว่า 

186 ร้าน แบรนดเ์นมช่ือดงัอาทิ Michael Kors / Polo Ralph Lauren / Prada , Coach / Longchamp / Adidas 
/ Armani / Burberry / Gucci / Dolce and Gabbana 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Grand Hotel Valies Roermond **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 6 โรมองต์ – ปราสาทเอ็ลทซ์ – รูเดสไฮม์ (เยอรมนั ) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ปราสาทเอล็ทซ์ Burg Eltz ปราสาทยคุกลางถือไดว่้าเป็น unseen ในโลกโซเชียลท่ีร้อนแรงในขณะน้ี 

ตั้งอยูใ่นหุบเขาทางตอนเหนือแม่นา้มอแซล เป็นกรรมสิทธ์ิของตระกูลขนุนางเก่าแก่ตั้งแตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 12 
จนถึงปัจจุบนั รอบปราสาทมีแม่นา้เอล็ซ์บคั (Elzbach) ไหลผา่น ส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาทสร้างขึ้นใน



 

 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ปราสาทน้ีเคยปรากฏอยูบ่นธนบตัร 500 มาร์คระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990 แลว้เดินทางต่อสู่
เมืองซงัตก์อร์ บนฝ่ังแม่นา้ไรน ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮมข์องเยอรมนั เมืองเลก็ๆ ท่ีอยูริ่มแม่นา้ไรน์ แต่มีความสวยงามและมีบรรยากาศท่ี

แสนโรแมนติค โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการขึ้นกระเชา้ลอยฟ้าขึ้นไปบนเนินเขา ท่ีตั้งอนุสาวรียนี์ดเ์ดอวาลด ์ ผา่นไร่องุ่น
เขียวขจีบรรยากาศท่ีสดช่ืนเยน็สบาย นอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ในเขต Rhine Gorge และเป็นส่วน
หน่ึงของมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในภูมิภาคน้ี 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Scandic Frankfurt Museumsufer **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
 
วันที่ 7 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 เที่ยวชมจตัุรัสโรเมอร์ เป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการหลงัใหญ่เตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานกว่าหกศตวรรษ 

ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้ม  โรเมอร์เป็นเสมือนศูนยก์ลางของยา่นเมืองเก่าในแฟรงกเ์ฟิร์ต หมู่ตึกท่ีมีหนา้จัว่สามเหล่ียมแปลก
ตา “Zum Römer” และออสไซเลอหรือระเบียงตะวนัตก ซ่ึงก็คือบา้นก่ึงไมซุ้งแบบเยอรมนัดั้งเดิมท่ีปลูกเรียงกนัเป็น
แถว บา้นเหล่าน้ีเดิมสร้างขึ้นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 และ 16 และสร้างขึ้นทดแทนในช่วงปี 1980 ตามแผนฟ้ืนฟู
สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์หลงัจากตวับา้นไดรั้บความเสียหายจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี
สอง ถดัไปเป็นมหาวิหาร St. Bartholomew หรือ Dom อนัเป็นมหาวิหารของเมือง 

 ไดเ้วลาออกเดินทางสู่สนามบินนครแฟรงคเ์ฟิร์ต 
14.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 921 
 
วันที่ 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
06.25 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซ้ือตั๋วเคร่ืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร 

สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสาย
การบิน, การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มี
สิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีชาระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 
(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการนาเสนอโปรแกรมทอ่งเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

 
 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

24 - 31 มีนาคม 2565 79,000.- 71,000.- 63,200.- 7,000.- -28,000.- / -21,000.- 

12 – 19 เมษายน 2565 84,000.- 75,600.- 67,200.- 7,000.- -34,000.- / -25,500.- 

21 - 28 เมษายน 2565 79,000.- 71,000.- 63,200.- 7,000.- -31,000.- / -24,000.- 

 28 เม.ย. – 05 พ.ค. 2565 82,000.- 73,800.- 65,600.- 7,000.- -31,000.- / -24,000.- 
 



 

 

ค่าทวัรร์วม :  
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของนา้มนัเช้ือเพลิง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 
• ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ท่ีระบใุนรายการ 
• ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่าน

จองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญจ่ะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้
ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
• ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ สาหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จานวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระ
และเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร์ 

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นา้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม 

 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 ค่า PCR Test or ATK Test  (ในทุกกรณี) 
 ค่า Test & Go (ตามประกาศของประเทศไทย) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน่ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 
การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
 ดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละ
ช าระเงินมดัจ า 70,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงทา่น (Non Refundable) ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หาก
ท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ใน
โปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้

• ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
• เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
• ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
• ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
• ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
• บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหวา่งทวัร ์ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่ก่อ
หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  



 

 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, 
ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไข
การสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 01 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ
เป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 

เอกสารในการยืน่ขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 14 วนัท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนท่ีศูนยย์ืน่ค  าร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด ์เพือ่ท าการสแกนลายนิวมือดว้ย

ตนเอง) 
 

➢ พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มประเทศเชงเกน้ หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า (ในกรณีท่ีท่านไม่เคยมี       
วีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ หรือ อเมริกา, แคนาดาและองักฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะตอ้งมาย่ืนวีซ่าดว้ยตนเองท่ี
สถานทูต) 

➢ รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ พ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกนัทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถ่าย** 

➢ ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ 
/ ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

➢ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

➢ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  
เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์  

➢ หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือก
เล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชี
หน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่ายให ้
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

➢ กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 
แลว้ ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

➢ กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
➢ กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ี บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

➢ การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง 

➢ กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

➢ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

 


