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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ท่าอากาศยานนานาชาติ

อมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์    

                (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบนิ Eva Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทวัร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

12.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ Eva Airways เทีย่วบนิที ่BR075 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.35 น. เด ินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์

น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 

 น า ค ณ ะ เ ข้ า สู่ ท ี่ พ ัก  Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport , Amsterdam , 

Netherland หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอร ์แลนด ์- เมืองอมัสเตอรด์มั - เมืองลิสส ์เซ่ ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์- เทศกาลดอกทวิลปิ - ดไีซนเ์นอร ์ เอาทเ์ล็ท โรมอนด  ์- เมอืงโคโลญ ประเทศ

เยอรมนั                            (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(Netherlands) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอัมสเตลิ (Amstel) เร ิม่ก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบัน

เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมืองศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัแห่งหนึง่

ของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ซึง่เป็นช่วงยุคทองของเนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มือง

อัมสเตอรด์มัจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แตศ่นูยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน้อยู่ทีเ่มอืงเฮก 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลสิสเ์ซ่ (Lisse) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาที) เมืองเล็กๆบรรยากาศ

เหมอืนรสีอรท์ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นหมู่บา้นทีป่ระชากรสว่นใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

เพาะปลกูดอกไมเ้มอืงหนาวในไร่กวา้ง เป็นหลกั 

 น าท่าน เขา้ชม เทศกาลดอกทวิลปิ (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกควิเคนฮอฟ (Keukenhof 

Festival) ที ่1 ปี จดัขึน้เพยีงคร ัง้เดยีว ประมาณ ช่วงวนัที ่21 มนีาคม ถงึ วนัที ่19 พฤษภาคม 

ของทุกปี ภายในประกอบไปดว้ยดอกทวิลปิทีม่ีมากกว่า 7 ลา้นตน้ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา 

ประดบัตกแตง่รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่เกา่แก ่มทีางเดนิอันร่มรืน่ บา้งก็มงีานประตมิากรรมประดับ

สวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มสีระน ้า และ น ้าพุ มศีาลาจัดแสดงกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกบัดอกไมต้า่งๆมากมาย

ใหท้่านไดช้ม ** การเบ่งบานของดอกทวิลปิใหช้มความสวยงาม ขึน้อยู่กบัปัจจยัทางสภาพ

ภูมอิากาศเป็นส าคญั ทางบรษิทัจะพยายามใหท้า่นไดช้มความสวยงามของดอกทวิลปิใหม้าก

ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าได ้โดยโปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง เป็นส าคญั ** 
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น าท่านเดนิทางสู่ ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าอย่างจุใจ อาทเิชน่ GUCCI , 

PRADA , BALLY , BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , 

DIESEL , AEMANI , CLARK , DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ   

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

รมิแม่น ้าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่ันดบั 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ 

งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่   

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Koeln Airport , Cologne , Germany หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงโคโลญ - มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัรุสั

โรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิคลาส - น า้พุแหง่ความยุตธิรรม - ศาลาวา่การเมอืงแฟรงเฟิรต์ - ถนน

ไซล ์                         (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เร ิม่ก่อสรา้ง

ตัง้แตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาใหต้อ้งหยุดพักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากว่า 600 ปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ 

และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิาร

ทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร 

กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อุทศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่

บนรมิฝ่ังแม่น ้าไมน ์ของ ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตติอ่เนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็น

เมืองที่กษัตริย์และจักรพรรดหิลายพระองค์เคยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน 

นอกจากนี้เมืองแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็น

เมอืงทีม่คีวามร ่ารวยมากทีส่ดุในสหภาพยุโรปอกีดว้ย  

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวิหาร

ศักดิส์ทิธิท์ีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุแห่งเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึน้แบบกอธคิ ในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ใน

อดตีกาลมหาวหิารแห่งนี้ยังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่งโรมันครสิตจักร และเป็น

สญัลกัษณ์แห่งศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 เป็นตน้มา 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นส ิง่ก่อสรา้ง

ประวัตศิาสตรท์ีย่ังคงหลงเหลอืภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ทีบ่รเิวณนี้ถกูทิง้ระเบดิจากฝ่ายพันธมติร

เมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Saint 

Nicolas) แ ล ะ อ า ค า ร ยุ ค ก ล า ง ลั ก ษณ ะ ก ร อ บ ไ ม ้ซุ ง  ง า น ป ร ะ ติม า ก ร ร ม ง ด ง า ม นี้ ชื่ อ 

Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น า้พุแห่งความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่ง

ความยุตธิรรมชือ่จัสทเิตยี (Goddess Justitia) ตัง้อยู่กลางจัตรุัสมอืซา้ยถอืตราชัง่แต่มอืขวาถอืดาบดูน่า
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เกรงขาม บรเิวณเดยีวกนั เป็นทีต่ัง้ของ ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt City Hall) เป็น

อาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปั้นของจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์4 

พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกลูขนุนางและนาฬกิาอันแสดงถงึสญัลกัษณ์แห่งความเทีย่งธรรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนไซล ์(Zeil Shopping Promenade) ถนนที่มีหา้งสรรพสนิคา้ทันสมัยและ

รา้นคา้ชัน้น ามากมายรวมตวักนัอยู่ อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศยั 

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั NH Frankfurt Airport West , Frankfurt , Germany หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - เมอืงลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบริก์ - ย่านเมอืงเก่า

เมอืงลกัเซมเบริก์ - สะพานสมยัโรมนั - โบสถโ์นเตรอะดาม เมอืงลกัเซมเบริก์ - บรสัเซลส ์ประ

เทศเบลเยีย่ม - อะโตเมีย่ม - จตัรุสักรองค ์ปลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์  

                 (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ประเทศ

ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) เมืองทีม่ีพื้นทีข่นาดเล็กทีส่ดุแห่งหนึง่ของทวีปยุโรป มีพื้นทีป่ระมาณ 

2,586 ตร.กม.  

น าทา่น ผา่นชม ยา่นเมอืงเกา่เมอืงลกัเซมเบริก์ (Old Town Luxemburg) เมอืงแห่งแกรนดด์ยุค 

ผ่านชม สะพานสมยัโรมนั (Bridge of Roman) , โบสถโ์นเตรอะดาม เมืองลกัเซมเบิร ์ก 

(Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรมส าร ิดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่า

การเมืองลักเซมเบริก์ พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และ ป้อม

ปราการสมัยโรมัน ท่านจะไดส้มัผัสววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของบา้นเรือนสมัยเกา่ทีต่ัง้เรียงรายอยู่ตามแนว

เขา 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussel) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงหลวง

ของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัง้อยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป็นประเทศ

เกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยู่ในยุโรปยุคกลาง 

ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่ีคูบ่่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกนั ดว้ยตกีรามบา้นชอ่งและ

สถาปัตยกรรมส าคญัๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆงั ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะโกธคิอย่าง

ครบถว้น นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส ์ยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่ราชการที่มีความส าคัญของสหภาพยุโรป 

อย่างเชน่ ส านักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และ Nato  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สถาปัตยกรรมแห่งวทิยาการ อะโตเมยีม (Atomium) อาคารไฮเทค

แห่งนี้ มีความสงู 330 ฟุต ประกอบดว้ยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 18 เมตร 

รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบ นานพอๆกับระยะเวลาการสรา้ง 

ภายในลกูกลมๆ ของอะโดตเมยีมแบ่งเป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนทิรรศการ และตรงแกนกลาง

ใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์ีว่่ากนัว่าเป็น ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในยุโรป สถานทีแ่ห่งนี้สะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวล

มนุษยชาตใินศตวรรษที ่20 และการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโลกหลงัความบอบช า้จากสงคราม โดยมกีารจัดงาน 

เอ็กซโ์ป 1958 เมือ่วันที ่17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพือ่แสดงศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยุโรป 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ 

พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึง่ของประเทศ

เบลเยียม ไดช้ือ่ว่ามีความสวยงามมากทีส่ดุของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก่ สถาปัตยกรรมแบบ

บาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึง่อาคารสว่นใหญ่
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นัน้จะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารทีล่อ้มรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็น

อย่างยิ่ง อดีตอาคารเหล่านี้เคยถูกท าลายดว้ยน ้ามือของทหารฝรั่งเศสที่ใชปื้นใหญ่ยิงท าลายทิง้ 

หลังจากทีก่องทัพฝรั่งเศสพ่ายเเพอ้ย่างยับเยนิที่สงครามวอเตอรล์ู โดย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 ผา่นชม อาคารทีเ่ป็นจุด

ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที่ โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ (Jacques Sur 

Coudenberg) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่18 นอกจากนี้แลว้บรเิวณแห่งนี้จะมีการจัดงานเทศกาล

ส าคญัๆตา่งๆของประเทศเบลเยีย่มอกีดว้ย ถอืไดว้่าเป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Brussel Centre Gare Du Midi , Brussel , Belgium หรอื

เทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม - เมอืงแอนทเ์วริป์ - ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาวา่การเมอืง

แอนทเ์วริป์ - โบสถแ์หง่เจา้หญงิ - หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์- หมูบ่า้นกธีูรน์ ประเทศเนเธอ

แลนด ์- ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ - ย่านดมัสแควร ์- อนุสรณ์สถาน

แหง่ชาต ิ                           (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

2 รองจากเมืองบรัสเซลส ์ของ ประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) เมืองแอนทเ์วริป์เป็นทีรู่จ้ักกันว่าเป็น

ศูนยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก เพชรเกอืบ 70% มีการซือ้ขายกันทีเ่มืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังโดดเดน่

ทัง้เรือ่งแฟชัน่แนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

  น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมือง สามารถ

เพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงและแวะชมิขนมหวานแสนอร่อยรวมทัง้รา้นขายช็อคโกแลตที่มีชือ่เสยีง

มากมาย หรือ เลอืกน่ังรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามดว้ยการจบิเบียรช์วิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็น

อีกตัวเลอืกทีน่่าสนใจไม่แพก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ 

(Antwerp City Hall) ซ ึง่ตัง้ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตก ก็เป็นส ิง่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วไดม้ากมาย

เชน่กนั เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ีผ่สมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กบัอติาเลยีนไดอ้ย่างลงตวั ผา่นชม 

โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดใน

ประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึความงดงามทีถ่กูประดบัตกแตง่อย่างวจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็น

ตวัโบสถ ์ซุม้ประต ูรูปปั้น ทางเดนิ เรยีกไดว้่าทกุอย่างงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมจีัดแสดงผลงานศลิปะของปี

เตอร ์พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึง่เป็นศลิปินชือ่ดงั ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ืน่ชอบศลิปะ

ไดช้มกนัทีโ่บสถแ์ห่งนี้ 
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 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง 20 ยนาท)ี ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิด ท่านสามารถ

เขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์ทีใ่ชก้งัหันลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แตศ่ตวรรษ

ที ่17-18 โดยท าหนา้ทีผ่ลติน ้ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ยงัมี

พพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอรี่ ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพ

มากมายใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี หมู่บา้น

ในฝันทีป่ราศจากถนน ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมู่บา้นเทา่นัน้ 

มีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะ " เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการที่

เป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แตต่อ้งเดนิทางผ่านคลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่ม

เพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ซึง่กว่าจะมาเป็นหมู่บา้นแสนสวยทีเ่ราเห็น

อยู่ทุกวันนี้ ทีน่ี่ถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนัน้มีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไป

หมด จงึไดต้ัง้ชือ่ว่า " เกยเ์ธนฮอรน์ " ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพีย้น

จนกลายมาเป็น " กธีูรน์ " ในทีส่ดุ สว่นสาเหตขุองแม่น ้าทัง้หมดซึง่อยู่ทีน่ี่ก็เลา่ตอ่กนัมาว่า เป็นเพราะใน

อดตีทีน่ี่เคยถูกใชเ้ป็นเหมืองขดุถ่านหนิเลนมากอ่น และรูทีถู่กขุดนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา 

และคนในสมัยกอ่นก็ใชส้ายน ้าเหลา่นี้เป็นทางขนสง่ถา่นหนิเลนในทีส่ดุ  

น าทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาลอ่งเรือ

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ่ ทีม่สีถานทีส่ าคัญๆตัง้อยู่

มากมาย อย่างมุมหนึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถใ์หม่ทีส่รา้งข ึน้ในตอนปลายศตวรรษที ่14 และผ่านการบูรณะ

ซ่อมแซมปรับปรุงจนถงึสรา้งใหม่ หลายต่อหลายครัง้จนมีความสวยงามน่าชมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

บริเวณเดียวกัย คือ อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ(National Monument) เป็นรูปทรงกรวยสขาวสูง

ประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1956 เพือ่เป็นอนุสรณ์แกผู่ท้ีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport , Amsterdam, 

Netherland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงอมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลติ

เบยีรไ์ฮเนเกน้ - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั - ย่านงานศลิป์และของเกา่ - ย่านคาล

เวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั - ศูนยก์ารคา้คาลเวลิโทล - ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั 

สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอร ์แลนด  ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

กรงุเทพ ประเทศไทย                                      (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ล่องเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบา้นเรือน และ วิถีชีว ิตความเป็นอยู่แบบ

ชาวดัชตท์ีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 มีเอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบทีม่ีตะขออยู่ชัน้บนสดุ

ของอาคาร เอาไวส้ าหรับขนเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรือผ่านบา้นเรือนแพที่อยู่รมิคลองทีม่ีอยู่

มากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตกึรามบา้นช่องที่ตัง้อยู่รมิ

คลองอันมีเอกลักษณ์ทีส่วยงามแปลกตา ซึง่บา้นรมิคลองเหล่านี้จะมีสว่นหนา้บา้นไม่กวา้งมากนัก และ

สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสต์ัวตกึใชอ้ฐิแดงกอ่แบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็น

ภาพปูนปั้นเทพเจา้กรกีอย่างสวยงาม และหนา้จั่วมีไมย้ืน่ออกมา เพื่อแขวนลอกไวส้ าหรับขนสิง่ของเขา้

บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตกู็เล็ก ดแูปลกตาทีไ่ม่สามารถหาชมทีไ่หนได ้ 

น าท่านเดินทางสู่ สถาบนัเจียระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) 

อุตสาหกรรมจากวทิยากรผูช้ านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ดว้ยผลงานทีม่ีชือ่เสยีงไปทัว่โลก คอืฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพชิยั

มงกฎุเพชร “โคอนิอร”์ ของสมเด็จพระราชนิี อลซิาเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็นผลงานจากทีน่ี่  

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้ก าเนดิ

ของเบยีรไ์ฮเนเกน้อยู่ทีเ่มืองอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์กอ่ตัง้ข ึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเน

เกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญ่ทีส่ดุอันดบั 3 ของโลก เป็นเบียรท์ีม่ีคณุภาพและรสชาตดิทีีส่ดุ การันตี

ดว้ยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลติเบียร์ไฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑใ์ห ้

นักท่องเที่ยวไดเ้ยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติัง้แต่ก่อตัง้โรงเบียร์แห่งนี้ข ึน้มา และ

จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ** คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีร ์

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

ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) เพือ่ถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ กับ ตัวอักษร “I amsterdam” ผูค้น เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมงานศลิปะของจติรกรชาวดัตชท์ี่ใหญ่

ทีส่ดุในโลก เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้เยี่ยมชมมานานนับ 10 ปีแลว้ มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจติรกร

มากมาย เชน่ ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซึง่มีมากกว่า 8,000 

ผลงาน ** ค่าบตัรเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) 

หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 720 บาท (THB.) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 



CODE : ZE26  

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านงานศลิป์และของเก่า (Spiegelkwartier) ที่นี่เป็นสถานที่ส าหรับผูร้ักงาน

ศลิปะ เพราะเป็นแหลง่ขายงานศลิป์และสนิคา้เกา่แกท่ัง้หลาย ดงันัน้ถา้คณุเป็นนักชอ็ปทีม่องหาของทีม่ี

ประวัตศิาสตรห์รอืประวัตคิวามเป็นมา ทีน่ี่คอืแหลง่ทีใ่ชส่ าหรับคณุ 

น าท่านเดนิทางสู ่ย่านคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็น

ถนนสายหลักของการชอปป้ิงของเมืองอัมสเตอรด์ัม โดยรา้นเสือ้ผา้สว่นมากจะเป็นรา้นแบรนดท์ั่วไปที่

คณุสามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลกัๆทัว่โลก นอกจากนี้ก็ยังมรีา้นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมราคาแพงตัง้อยู่บา้ง

เช่นกัน โดยสถานที่ที่ดีที่สุดส าหรับการมองหารา้นเสื้อผา้ทุกยี่หอ้ คือ ศูนยก์ารคา้คาลเวลิโทล 

(Kalvertoren) เพราะไม่ว่าคณุจะคดิถงึแบรนดอ์ะไร ทีน่ี่ก็ลว้นมอีย่างทีค่ณุตอ้งการ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้

ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva 

Airways เทีย่วบนิที ่BR076 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
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วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 

(-/-/-) 

13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทบัใจ 

 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-

3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ ี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

21 - 27 มนีาคม 

2562 

21MAR BR075 BKK-
AMS 12.30-19.35 

26MAR BR076 AMS-
BKK 21.30-14.30+1 

52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

04 - 10 เมษายน 

2562 

04APR BR075 BKK-
AMS 12.30-19.35 
09APR BR076 AMS-

BKK 21.40-13.40+1 

59,999 59,999 59,999 11,999 46,999 

06 - 12 เมษายน 

2562 

06APR BR075 BKK-

AMS 12.30-19.35 
11APR BR076 AMS-

BKK 21.40-13.40+1 

62,999 62,999 62,999 11,999 49,999 

09 - 15 พฤษภาคม 

2562 

09MAY BR075 BKK-

AMS 12.30-19.35 
14MAY BR076 AMS-
BKK 21.40-13.40+1  

52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

อตัราคา่บรกิาร 
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11 - 17 พฤษภาคม 

2562 

11MAY BR075 BKK-

AMS 12.30-19.35 
16MAY BR076 AMS-
BKK 21.40-13.40+1  

52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

16 - 22 พฤษภาคม 

2562 

16MAY BR075 BKK-
AMS 12.30-19.35 

21MAY BR076 AMS-
BKK 21.40-13.40+1  

49,999 49,999 49,999 11,999 36,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทา่นละ 

ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Eva Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมีน ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละช ิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. 

เชน่ 23 ก.ก. 1 ช ิน้ 7 ก.ก. 1 ช ิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนั

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ได ้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

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

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 39 ยูโร (EUR) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทยประมาณ 1,560 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 

บาท ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนยีมวซี่าและ

คา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั 

โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่น

นี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มา

ใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีทีน่ั่งราคาพิเศษ

จ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั

สมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบ

อ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
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2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิข ึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - 

อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซี่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวันและ

เวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึ
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มีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการ

พจิารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพจิารณาวีซ่า (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาที่

สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ 

เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวีซา่จะประสานงานใหอ้ีกครัง้ หากมีควิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวี

ซ่าจะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษ

ตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วข ึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัค่าบรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออก

กอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทาง

จากสถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดงันัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใช ้

เล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง

กะทนัหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธ

วีซ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมีวีซ่าท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้

ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ในทุก

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมีวีซ่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนดิ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั 

รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วีซ่า 

ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิข ึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่

อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง 

และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูล

เท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตู

ฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืใน

สว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 
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เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่น

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิข ึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูข ึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และ

รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
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การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั และมหีนา้

ว่างไม่ต า่กว่า 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่าย

มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / 

หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร ิม่งาน 

เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ

ระบุชือ่ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมาย

จะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที่อยู่ และเบอร์ตดิต่ออย่างชัดเจน เป็น

ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ที่ดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่รับยื่น

เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้ง

เป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงันี้ 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการ

รบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนา

ถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
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ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 

บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามา

ดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถ้กูรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซี่า : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศเนเธอแลนด ์อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง่้าย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

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

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

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุดว้ย 

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

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

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

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

12. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตวัผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้ระบุ ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บุคคลทีเ่ดนิทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ
สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 


