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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

21.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ Thai 

Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาติ

บรสัเซลส ์เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม - เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม - อะโต

เมยีม - จตัรุสักรองด ์ปลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ - เมอืงแอนทเ์วริป์ - ตลาด

โกรท มารค์ - ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์หง่เจา้หญงิ - เมอืงเฮก ประเทศเน

เธอแลนด ์- ยา่นบนิเนนฮอฟ - หอคอยแหง่อศัวนิ - เมอืงอมัสเตอรด์มั            

00.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิรสัเซลส ์เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม 

โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG934 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรสัเซลส ์เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กวา่ประเทศไทย

ประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม 

(Belgium) ตัง้อยูใ่นทวปียโุรปตะวนัตกเฉียงเหนอื เป็นประเทศเกา่แกท่ีม่ปีระวตัศิาสตร์

ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง ปลอดภัย 

บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คีูบ่า่วสาวนยิมมาฮันนมีนูกันมากทีส่ดุ ดว้ยตกึรามบา้น

ชอ่งและสถาปัตยกรรมส าคัญตา่งๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆงั ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติร

แบบศลิปะแบบโกธคิอยา่งครบถว้น นอกจากนี้เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการที่

มคีวามส าคัญของสหภาพยโุรป เชน่ ส านักงานใหญข่องสหภาพยโุรป และ Nato  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ สถาปัตยกรรมแหง่วทิยาการ อะโตเมยีม (Atomium) อาคาร

ไฮเทคแหง่นี ้มคีวามสงู 330 ฟตุ ประกอบดว้ยวตัทุรงกลม 9 ลกู แตล่ะลกูมเีสน้ผา่ศนูยก์ลาง

ขนาด 18 เมตร รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบนานพอๆ

กับระยะเวลาการสรา้ง ภายในลกูกลมๆของอะโตเมยีมแบง่เป็น จดุชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดง

นทิรรศการ และตรงแกนกลางใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์ีว่า่กันวา่เป็นลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในยโุรป สถานที่

แหง่นีส้ะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาตใินศตวรรษที ่20 และการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโลก

หลังความบอบช ้าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมือ่วนัที ่17 เมษายน ค.ศ. 

1958 เพือ่แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืทีจ่ะเรยีกกันอกีอยา่งวา่ จัตรัุสแก

รนด ์พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอันดับหนึง่

ของประเทศเบลเยยีม ไดช้ือ่วา่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุของยโุรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นโีอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรม

แนวตา่งๆ ซึง่อาคารสว่นใหญนั่น้จะสรา้งมาตัง้แตส่มัยยคุกลาง โดยแตล่ะอาคารทีล่อ้มรอบ

จัตรัุสแหง่นีอ้ยูจ่ะมคีวามสงูสงา่งามเป็นอยา่งยิง่ อดตีอาคารเหลา่นีเ้คยถกูท าลายดว้ยน ้ามอืของ

ทหารฝร่ังเศสทีใ่ชปื้นใหญย่งิท าลายทิง้ หลังจากทีก่องทัพฝร่ังเศสพา่ยเเพอ้ยา่งยับเยนิที่
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สงครามวอเตอรล์ ูโดย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 ผา่นชม อาคารทีเ่ป็นจดุทอ่งเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและ

น่าสนใจอยา่งที ่โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ (Jacques Sur Coudenberg) ทีส่รา้งมา

ตัง้แตย่คุศตวรรษที ่18 นอกจากนีแ้ลว้บรเิวณแหง่นี้จะมกีารจัดงานเทศกาลส าคัญๆตา่งๆของ

ประเทศเบลเยีย่มอกีดว้ย ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืง

ใหญอ่ันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเซลส ์ของประเทศเบลเยีย่ม เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทีรู่จั้กกันวา่

เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซือ้ขายกันทีเ่มอืงแหง่นี ้นอกจากนี้

ยังโดดเดน่ทัง้เรือ่งแฟชัน่แนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ยา่นธรุกจิการคา้ส าคัญของเมอืง 

สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงและแวะชมิขนมหวานแสนอรอ่ยรวมทัง้รา้นขายช็อคโก

แลตทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย หรอื เลอืกน่ังรับประทานอาหารอรอ่ยๆ ตามดว้ยการจบิเบยีรช์วิๆ ชม

บรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอกีตัวเลอืกทีน่่าสนใจไมแ่พก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญโ่ตของ 

ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ (City Hall of Antwerp) ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูท่างทศิตะวนัตก 

ก็เป็นสิง่ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากมายเชน่กัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ีผ่สมผสาน

สไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลยีนไดอ้ยา่งลงตัว ผา่นชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ (Cathedral of 

Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญท่ีส่งูทีส่ดุในประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึ

ถงึความงดงามทีถ่กูประดบัตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรปูปั้น 

ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทกุอยา่งงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รเูบ็น 

(Peter Paul Rubens) ซึง่เป็นศลิปินชือ่ดัง ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ืน่ชอบศลิปะไดช้มกัน

ทีโ่บสถแ์หง่นี ้

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฮก (The Hague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เป็น

เมอืงใหญอ่ันดับ 3 รองจากเมอืงอัมสเตอรด์ัมและรอตเทอรด์าม ตัง้อยูท่างตะวนัตกของ 
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ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherland) เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภา และรัฐบาลดตัช ์นอกจากนีย้ังม ี

ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศหรอืศาลโลก และศาลอาญาระหวา่งประเทศตัง้อยูท่ีเ่มอืงนีทั้ง้หมด

อกีดว้ย ทัง้ทีไ่มใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์แตก่ลับมสีถานทีส่ าคัญของโลก

มากมายตัง้อยูใ่นเมอืงนี ้

 น าทา่น ผา่นชม ยา่นบนิเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นยา่นเกา่แกข่องเมอืงเฮก และเป็นทีต่ัง้

ของ หอคอยแหง่อศัวนิ (Hall of Knights) ถกูใชเ้ป็นสถานทีก่ลา่วพระราชด ารัสของกษัตรยิ ์

ตอ้นรับพระราชอาคันตกุะ และเป็นจัดประชมุรัฐสภา หรอืงานส าคัญๆประจ าเมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 

นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอัมสเตลิ (Amstel) เริม่กอ่ตัง้

ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจบุันเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงศนูยก์ลาง

ทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัแหง่หนึง่ของทวปียโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ซึง่เป็น

ชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

   น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland  

หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงอมัสเตอรด์มั - เมอืงลสิสเ์ซ ่- เทศกาลดอกทวิลปิ - หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์

- หมูบ่า้นกธีูรน์ - ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ - ยา่นดมัสแควร ์- 

อนสุรณ์สถานแหง่ชาต ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลสิสเ์ซ ่(Lisse) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี เมอืงเล็กๆ

บรรยากาศเหมอืนรสีอรท์ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีป่ระชากรสว่นใหญ ่

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เพาะปลกูดอกไมเ้มอืงหนาวในไรก่วา้ง เป็นหลัก 

 น าทา่น เขา้ชม เทศกาลดอกทวิลปิ (Tulip Festival) หรอื เทศกาลดอกควิเคนฮอฟ 

(Keukenhof Festival) ที ่1 ปี จดัข ึน้เพยีงคร ัง้เดยีว ประมาณ ชว่งวนัที ่21 มนีาคม ถงึ 

วนัที ่19 พฤษภาคม ของทกุปี ภายในประกอบไปดว้ยดอกทวิลปิทีม่มีากกวา่ 7 ลา้นตน้ ออก

ดอกบานสะพร่ังอยูด่ลูะลานตา ประดับตกแตง่รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญเ่กา่แก ่มทีางเดนิ

อันรม่รืน่ บา้งก็มงีานประตมิากรรมประดับสวนสวยงามอยูเ่ป็นระยะ มสีระน ้า และ น ้าพ ุมศีาลาจัด

แสดงกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกับดอกไมต้า่งๆมากมายใหท้า่นไดช้ม ** การเบง่บานของดอกทวิ

ลปิใหช้มความสวยงาม ข ึน้อยูก่บัปจัจยัทางสภาพภมูอิากาศเป็นส าคญั ทางบรษิทัจะ

พยายามใหท้า่นไดช้มความสวยงามของดอกทวิลปิใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้โดย

โปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ ผู ้

เดนิทาง เป็นส าคญั ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 35 นาท)ี ปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิด ทา่นสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง

ชาวดัชต ์ทีใ่ชก้ังหันลมกวา่รอ้ยแหง่ ในงานอตุสาหกรรมมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่17-18 โดยท า

หนา้ทีผ่ลติน ้ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นีย้ังมี

พพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอรี ่ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครือ่งกาแฟและชา

คณุภาพมากมายใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 
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น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

หมูบ่า้นในฝันทีป่ราศจากถนน ใชก้ารโดยสารผา่นทางเรอืบนคลองรอบหมูบ่า้นเทา่นัน้ มชีือ่เสยีง

เป็นทีรู่จั้กกันดใีนฐานะ " เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการที่

เป็นหมูบ่า้นปราศจากถนน แตต่อ้งเดนิทางผา่นคลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมี

สะพานเชือ่มเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ซึง่กวา่จะมาเป็น

หมูบ่า้นแสนสวยทีเ่ราเห็นอยูท่กุวนันี ้ทีน่ีถ่กูคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนยีนเมือ่ปี 1230 ในขณะ

นัน้มซีากเขาแพะกองอยูเ่ต็มไปหมด จงึไดต้ัง้ชือ่วา่ " เกยเ์ธนฮอรน์ " ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แต่

เมือ่เวลาผา่นไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพีย้นจนกลายมาเป็น " กธีรูน์ " ในทีส่ดุ สว่นสาเหตขุอง

แมน่ ้าทัง้หมดซึง่อยูท่ีน่ีก็่เลา่ตอ่กันมาวา่ เป็นเพราะในอดตีทีน่ีเ่คยถกูใชเ้ป็นเหมอืงขดุถา่นหนิ

เลนมากอ่น และรทูีถ่กูขดุนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมัยกอ่นก็ใชส้ายน ้า

เหลา่นีเ้ป็นทางขนสง่ถา่นหนิเลนในทีส่ดุ น าทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของ

หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 40 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง) ** 

กรณีทีเ่รอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใด เชน่ สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย เรอืปิด

ใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ ไม่

วา่สว่นใด สว่นหนึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้

ท ัง้หมด ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ ่ทีม่สีถานที่

ส าคัญๆตัง้อยูม่ากมาย อยา่งมมุหนึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถใ์หมท่ีส่รา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษที ่

14 และผา่นการบรูณะซอ่มแซมปรับปรงุจนถงึสรา้งใหม ่หลายตอ่หลายครัง้จนมคีวามสวยงาม

น่าชมอยา่งทีเ่ห็นในปัจจบุัน บรเิวณเดยีวกัย คอื อนสุรณ์สถานแหง่ชาต ิ(National 

Monument) เป็นรปูทรงกรวยสขาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1956 เพือ่เป็น

อนุสรณ์แกผู่ท้ีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 

** อสิระอาหารกบางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODE : ZE04  

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงอมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี - 

โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั - ยา่นงานศลิป์และ

ของเกา่ - ยา่นคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพือ่ชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยู่

แบบชาวดัชตท์ีส่รา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 ระหวา่งลอ่งเรอืผา่นบา้นเรอืนแพทีอ่ยูร่มิคลองทีม่ี

อยูม่ากถงึ 2,500 หลัง ผา่นชมเขตทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงอัมสเตอดัม ชมตกึรามบา้นชอ่งที่

ตัง้อยูร่มิคลองอันมเีอกลักษณ์ทีส่วยงามแปลกตา ซึง่บา้นรมิคลองเหลา่นีจ้ะมสีว่นหนา้บา้นไม่

กวา้งมากนัก และสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสต์ัวตกึใชอ้ฐิแดงกอ่

แบบไมฉ่าบปนู ตกแตง่เป็นภาพปนูป้ันเทพเจา้กรกีอยา่งสวยงาม และหนา้จ่ัวมไีมย้ืน่ออกมา 

เพือ่แขวนลอกไวส้ าหรับขนสิง่ของเขา้บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตก็ูเล็ก ดู

แปลกตาทีไ่มส่ามารถหาชมทีใ่ดได ้** กรณีทีเ่รอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใด เชน่ 

สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด **  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry 

Factory) อตุสาหกรรมจากวทิยากรผูช้ านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณี

ทีม่คีา่ทีส่ดุ มชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ดว้ยผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงไปท่ัวโลก คอืฝีมอืการเจยีระไนเพชร

ประกอบพระมหาพชิยัมงกฎุเพชร “ โคอนิอร ์” ของสมเด็จพระราชนิ ีอลซิาเบธแหง่ประเทศ

อังกฤษ ก็เป็นผลงานจากทีน่ี่ น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ 

(Heineken Experience) ตน้ก าเนดิของเบยีรไ์ฮเนเกน้อยูท่ีเ่มอืงอัมสเตอรด์ัม ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจบุันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญท่ีส่ดุ

อันดับ 3 ของโลก เป็นเบยีรท์ีม่คีณุภาพและรสชาตดิทีีส่ดุการันตดีว้ยรางวลัมากมาย ตอ่มา

โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง และถกูดดัแปลงเป็นพพิธิภัณฑใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ยีย่ม

ชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวตัติัง้แตก่อ่ตัง้โรงเบยีรแ์หง่นีข้ ึน้มา และจ าหน่ายของทีร่ะลกึ

เกีย่วกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ** คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ 

ประมาณ 22 ยโูร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 
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น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ตวัอกัษร “I amsterdam” ทีบ่รเิวณหนา้ พพิธิภณัฑ์

แหง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมงานศลิปะของจติรกร

ชาวดัตชท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้เยีย่มชมมานานนับ 10 ปีแลว้ มจัีดแสดงผล

งานของเหลา่จติรกรมากมาย เชน่ ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes 

Vermeer ซึง่มมีากกวา่ 8,000 ผลงาน ** คา่บตัรเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืง

อมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยโูร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 720 บาท 

(THB.) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นงานศลิป์และของเกา่ (Spiegelkwartier) ทีน่ีเ่ป็นสถานทีส่ าหรับผู ้

รักงานศลิปะ เพราะเป็นแหลง่ขายงานศลิป์และสนิคา้เกา่แกทั่ง้หลาย ดังนัน้ถา้คณุเป็นนักช็อปที่

มองหาของทีม่ปีระวตัศิาสตรห์รอืประวตัคิวามเป็นมา ทีน่ีค่อืแหลง่ทีใ่ชส่ าหรับคณุ บรเิวณ

เดยีวกันคอื ยา่นคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั (Kalverstraat and Leidsestraat) 

เป็นถนนสายหลักของการชอปป้ิงของเมอืงอัมสเตอรด์ัม โดยรา้นเสือ้ผา้สว่นมากจะเป็นรา้นแบ

รนดท่ั์วไปทีค่ณุสามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลักๆท่ัวโลก นอกจากนีก็้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แบรนด์

เนมราคาแพงตัง้อยูบ่า้งเชน่กัน โดยสถานทีท่ีด่ทีีส่ดุส าหรับการมองหารา้นเสือ้ผา้ทกุยีห่อ้ คอื 

ศนูยก์ารคา้คาลเวลิโทล (Kalvertoren) เพราะไมว่า่คณุจะคดิถงึแบรนดอ์ะไร ทีน่ีก็่ลว้นมี

อยา่งทีค่ณุตอ้งการ 

** อสิระอาหารค า่ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

วนัทีห่า้ เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอแลนด ์- เรอรม์อนด ์ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืง

โคโลญ ประเทศเยอรมนั - มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ                

                 (B/-/-)  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เรอรม์อนด ์ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท เรอมอน (Designer Outlet 

Roermond) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายแบ

รนดช์ัน้น ามากมาย อาทเิชน่ NIKE , Samsonite , Swarovski , Burberry , Calvin Klein , 

Camel , Fossil , Geox , Guess , L’Occitane , Lacoste , Levi’s , Stefanel , Superdry , 

The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , TUMI , Valentino , Versace ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี 

เมอืงส าคัญรมิแมน่ ้าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่ันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) 

ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 

4711 อันลอืชือ่   

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม่

กอ่สรา้งตัง้แตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึ

สรา้งเสร็จสมบรูณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนา

โรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ

โกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อทุศิใหนั้กบญุปี

เตอร ์และพระแมม่าร ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Cologne Mulheim , Cologne , 

Germany หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงโคโลญ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัรุสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนต์

นโิคลาส - น า้พแุหง่ความยตุธิรรม - ศาลาวา่การเมอืงแฟรงเฟิรต์ - ทา่อากาศยาน

นานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ ้าไมนข์อง ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัติอ่เนือ่งอันยาวหลาย

ศตวรรษเคยเป็นสถานทีซ่ ึง่กษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิี

ราชาภเิษกในปัจจบุัน นอกจากนีแ้ฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของ

ประเทศเยอรมันและเป็นเมอืงทีม่คีวามร ่ารวยมากทีส่ดุในสหภาพยโุรปอกีดว้ย  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหา

วหิารศักดิส์ทิธิท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุแหง่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถกูสรา้งขึน้แบบโกธคิสไตลใ์นชว่ง

ศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดตีกาลมหาวหิารแหง่นีย้ังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้

แหง่โรมันครสิตจักร และเป็นสญัลักษณ์แหง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตัง้แตศ่ตวรรษที1่9 

เป็นตน้มา 
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น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็น

สิง่กอ่สรา้งประวตัศิาสตรท์ีย่ังคงหลงเหลอืภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ทีบ่รเิวณนีถ้กูทิง้

ระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมือ่คนืวนัที ่22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนีป้ระกอบดว้ย โบสถ์

เซนตน์โิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยคุกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรม

งดงามนีช้ ือ่ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื น า้พแุหง่ความยตุธิรรม (Fountain of 

Justice) เป็นเทพธดิาแหง่ความยตุธิรรมชือ่จัสทเิตยี (Goddess Justitia) ตัง้อยูก่ลางจัตรัุสมอื

ซา้ยถอืตราชัง่แตม่อืขวาถอืดาบดนู่าเกรงขาม บรเิวณเดยีวกัน เป็นทีต่ัง้ของ ศาลาวา่การเมอืง

แฟรงกเ์ฟิรต์ (City Hall of Frankfurt) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคาร

ประกอบดว้ยรปูปั้นของจักรพรรดโิรมันอันศกัดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกลูขนุ

นางและนาฬกิา 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศ

เยอรมนั เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ใน

รา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

20.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG923 (เทีย่วบนิตรง) ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 

ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย     

12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและ

ความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

17 - 23 เมษายน 

2562 

52,999 52,999 52,999 9,999 37,999 

04 - 10 พฤษภาคม 

2562 

52,999 52,999 52,999 9,999 37,999 

08 - 14 พฤษภาคม 

2562 

52,999 52,999 52,999 9,999 37,999 

13 - 19 พฤษภาคม 

2562 

52,999 52,999 52,999 9,999 37,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์ทา่น

ละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่น

ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ 

** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธรุกจิ (Business Class) จ าเป็นออก

บัตรโดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ์ไมร่วมตั๋ว (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่

ส าคัญกอ่นออกบตัรโดยสาร กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม ่

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ 

ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตาม

รายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดย

อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยโูร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทย

ประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์ทา่นละ ประมาณ 

3,500-4,000 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลกูคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร 
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สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนั

น ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ

เงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัที ่1 กรณุาระ

เงนิมัดจ า สว่นนีภ้ายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมตัทัินท ีหากยังไมไ่ด ้

รับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่ง

นอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่

ในชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์

นัน้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิท

อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร

เทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการ

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้

เดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่ง

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ย

กวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่ ี

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ที่

เกดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
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** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื 

Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอื

คา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร 

(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ 

อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้

ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 

ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวาม

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น

หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะ

หอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วม

เสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมาย

วนัและเวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วนั
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ใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะ

อยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทาง

อยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื 

กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วนั และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กี

ครัง้ หากมคีวิยืน่วา่งชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกให ้

ทา่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่น

สามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์

เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจ

มกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่

กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดย

เครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับจ านวน

ผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา

มากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอื

เดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมี

ความจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีที่

ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการ

พจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยี

คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมทั่ง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และ

ตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชง

เกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หาก

ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความ

เสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกู

สง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวี

ซา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุันทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน 

ณ วนัเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุนัทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิ

กวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีาร

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและ

ลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที่

จะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทาง
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คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็น

ตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชง

เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืน

ขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วาม

รว่มมอืในสว่นนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที่

สถานทตูเป็นส าคัญ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ 

กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และ

ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา

จา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นที่

เหลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึ

ความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วที่

ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย

การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง 

อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภัิยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอื

การควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้

ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร

ตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ 

ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั 

............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) 

................................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ 

.................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน 

............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ 

................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก 

............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) 

............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์

....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์

........................................................................ 

10. อาชพีปจัจบุนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ

ดว้ย 

..................................................................................................................................... 
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11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่

................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์

...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์

......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวันที ่

...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวันที ่

...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวันที ่

...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) 

...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์

.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์

.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 
 
 

 


