
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 



              

 

    

21.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ที$ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื$อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตบิรสัเซลส ์เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศ

เบลเยยีม - เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยี�ยม - อะโตเมยีม - จตัุรสักรองด ์ปลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ - เมอืง
แอนทเ์วริป์ - ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์หง่เจา้หญงิ - เมอืงเฮก ประเทศเนเธอแลนด ์- 
ยา่นบนิเนนฮอฟ - หอคอยแหง่อศัวนิ - เมอืงอมัสเตอรด์มั                        (-/-/-) 

00.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิรสัเซลส ์เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม โดยสายการบนิ Thai Airways 
เที$ยวบนิที$ TG934 (เที�ยวบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิรสัเซลส ์เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตั �งอยูใ่นทวปียโุรปตะวันตกเฉียง
เหนือ เป็นประเทศเกา่แกท่ี$มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง ปลอดภัย 
บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศที$มคีูบ่่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกันมากที$สดุ ดว้ยตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมสําคัญตา่งๆ 
เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ซึ$งยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะแบบโกธคิอยา่งครบถว้น นอกจากนี�เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นที$ตั �ง
ของสถานที$ราชการที$มคีวามสําคญัของสหภาพยโุรป เชน่ สํานักงานใหญข่องสหภาพยโุรป และ Nato  
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ สถาปัตยกรรมแหง่วทิยาการ อะโตเมยีม (Atomium) อาคารไฮเทคแหง่นี� มคีวามสงู 330 ฟุต 
ประกอบดว้ยวัตทุรงกลม 9 ลกู แตล่ะลกูมเีสน้ผ่าศนูยก์ลางขนาด 18 เมตร รวมนํ�าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน 
ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสรา้ง ภายในลกูกลมๆของอะโตเมยีมแบง่เป็น จดุชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนทิรรศการ 
และตรงแกนกลางใหบ้รกิารดว้ยลฟิท์ที$ว่ากันว่าเป็นลฟิท์ที$เร็วที$สุดในยุโรป สถานที$แห่งนี�สะทอ้นถึงความกา้วหนา้ของมวล
มนุษยชาตใินศตวรรษที$ 20 และการฟื�นฟเูศรษฐกจิโลกหลังความบอบชํ�าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมื$อวันที$ 17 
เมษายน ค.ศ. 1958 เพื$อแสดงศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืที$จะเรยีกกันอกีอยา่งวา่ จัตรัุสแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) ตั �งอยู่
ใจกลางเมอืงบรัสเซลล ์เป็นสถานที$ทอ่งเที$ยวอันดับหนึ$งของประเทศเบลเยยีม ไดช้ื$อวา่มคีวามสวยงามมากที$สดุของยโุรป แวดลอ้ม
ไปดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึ$ง
อาคารสว่นใหญ่นั�นจะสรา้งมาตั �งแตส่มัยยคุกลาง โดยแตล่ะอาคารที$ลอ้มรอบจัตรัุสแหง่นี�อยูจ่ะมคีวามสงูสง่างามเป็นอยา่งยิ$ง อดตี
อาคารเหลา่นี�เคยถกูทําลายดว้ยนํ�ามอืของทหารฝรั$งเศสที$ใชปื้นใหญย่งิทําลายทิ�ง หลงัจากที$กองทัพฝรั$งเศสพา่ยเเพอ้ยา่งยับเยนิที$
สงครามวอเตอรล์ ูโดย ไดร้บัการขึWนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1998 
ผ่านชม อาคารที$เป็นจุดท่องเที$ยวที$มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที$ โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ (Jacques Sur 
Coudenberg) ที$สรา้งมาตั �งแตย่คุศตวรรษที$ 18 นอกจากนี�แลว้บรเิวณแหง่นี�จะมกีารจัดงานเทศกาลสําคัญๆตา่งๆของประเทศเบล
เยี$ยมอกีดว้ย ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเซลส ์

ของประเทศเบลเยี$ยม เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นที$รูจั้กกันวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซื�อขายกันที$เมอืง
แหง่นี� นอกจากนี�ยังโดดเดน่ทั �งเรื$องแฟชั$นแนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 



              

 

    

  นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ยา่นธรุกจิการคา้สําคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิ�งและ
แวะชมิขนมหวานแสนอรอ่ยรวมทั�งรา้นขายช็อคโกแลตที$มชี ื$อเสยีงมากมาย หรอื เลอืกนั$งรับประทานอาหารอรอ่ยๆ ตามดว้ยการจบิ
เบยีรช์วิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอกีตัวเลอืกที$น่าสนใจไม่แพก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาวา่การเมอืง
แอนทเ์วริป์ (City Hall of Antwerp) ซึ$งตั �งตระหง่านอยูท่างทศิตะวันตก ก็เป็นสิ$งที$ดงึดดูนักท่องเที$ยวไดม้ากมายเชน่กัน เป็น
สถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ี$ผสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลยีนไดอ้ยา่งลงตัว ผา่นชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ (Cathedral of 
Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ที$สงูที$สดุในประเทศเบลเยยีม เป็นที$เลื$องลอืถงึถงึความงดงามที$ถูกประดับตกแต่ง
อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตวัโบสถ ์ซุม้ประต ูรปูปั�น ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทกุอยา่งงดงามไรท้ี$ต ิดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะ
ของปีเตอร ์พอล รเูบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ$งเป็นศลิปินชื$อดงั ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ื$นชอบศลิปะไดช้มกนัที$โบสถแ์หง่นี� 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเฮก (The Hague) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั$วโมง 30 นาท)ี เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 3 รองจากเมอืง
อัมสเตอรด์ัมและรอตเทอรด์าม ตั �งอยูท่างตะวันตกของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherland) เป็นที$ตั �งของรัฐสภา และรัฐบาล
ดัตช ์นอกจากนี�ยังม ีศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศหรอืศาลโลก และศาลอาญาระหวา่งประเทศตั �งอยูท่ี$เมอืงนี�ทั �งหมดอกีดว้ย ทั �งที$
ไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์แตก่ลบัมสีถานที$สําคญัของโลกมากมายตั �งอยูใ่นเมอืงนี� 

 นําทา่น ผา่นชม ยา่นบนิเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นยา่นเกา่แกข่องเมอืงเฮก และเป็นที$ตั �งของ หอคอยแหง่อศัวนิ (Hall of 
Knights) ถูกใชเ้ป็นสถานที$กลา่วพระราชดํารัสของกษัตรยิ ์ตอ้นรับพระราชอาคันตกุะ และเป็นจัดประชมุรัฐสภา หรอืงานสําคัญๆ
ประจําเมอืง 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั$วโมง 10 นาที) เมอืงหลวงของ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตั �งอยู่รมิฝั$ งแม่นํ� าอัมสเตลิ (Amstel) เริ$มก่อตั �งประมาณครสิต์ศตวรรษที$ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที$ใหญ่ที$สุดของ
เนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ี$สําคัญแหง่หนึ$งของทวปียโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที$ 17 ซึ$งเป็นชว่ง
ยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
  � นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สาม เมอืงอมัสเตอรด์มั - หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์- หมูบ่า้นกธีูรน์ - ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ 

- ยา่นดมัสแควร ์- อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ                             (B/L/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส  ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเขา้ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที$ใชก้ังหันลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั �งแต่
ศตวรรษที$ 17-18 โดยทําหนา้ที$ผลตินํ�ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนี�ภายในหมู่บา้นแห่งนี�ยังมพีพิธิภัณฑ์ที$



              

 

    

น่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอรี$ ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครื$องกาแฟและชาคณุภาพมากมายใหเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที$ระลกึ 
ไดร้บัการขึWนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1997 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั$วโมง 30 นาท)ี หมู่บา้นในฝันที$ปราศจากถนน ใช ้
การโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านั�น มชีื$อเสยีงเป็นที$รูจั้กกันดใีนฐานะ " เวนสิแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(Venice of 
Netherland) " จากการที$เป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดนิทางผ่านคลองซึ$งมคีวามยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมสีะพาน
เชื$อมเพื$อใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกันภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ซึ$งกว่าจะมาเป็นหมู่บา้นแสนสวยที$เราเห็นอยู่ทุกวันนี� ที$นี$ถูก
คน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมื$อปี 1230 ในขณะนั�นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จงึไดต้ั �งชื$อว่า " เกย์เธนฮอรน์ " ซึ$ง
หมายถงึ เขาแพะ แตเ่มื$อเวลาผา่นไปเรื$อยๆ ก็ออกเสยีงเพี�ยนจนกลายมาเป็น " กธีรูน์ " ในที$สดุ สว่นสาเหตขุองแมนํ่�าทั �งหมดซึ$งอยู่
ที$นี$ก็เลา่ตอ่กันมาวา่ เป็นเพราะในอดตีที$นี$เคยถูกใชเ้ป็นเหมอืงขดุถ่านหนิเลนมากอ่น และรทูี$ถูกขดุนั�นก็กลายมาเป็นทางใหนํ้�าไหล
เขา้มา และคนในสมัยกอ่นก็ใชส้ายนํ�าเหลา่นี�เป็นทางขนสง่ถ่านหนิเลนในที$สดุ นําท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของ
หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 40 นาท ีถงึ 1 ชั$วโมง) ** กรณีที�เรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่
กรณีใด เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่อืWออํานวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิrไมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึ�ง ทกุกรณี เนื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัWงหมด ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ่ ที$มสีถานที$สําคัญๆตั �งอยูม่ากมาย อยา่งมมุหนึ$งเป็น
ที$ตั �งของโบสถใ์หมท่ี$สรา้งขึ�นในตอนปลายศตวรรษที$ 14 และผา่นการบรูณะซอ่มแซมปรับปรงุจนถงึสรา้งใหม ่หลายตอ่หลายครั�งจน
มคีวามสวยงามน่าชมอย่างที$เห็นในปัจจุบัน บรเิวณเดยีวกัย คอื อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ(National Monument) เป็นรูปทรง
กรวยสขาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขึ�นในปีค.ศ. 1956 เพื$อเป็นอนุสรณ์แกผู่ท้ี$เสยีชวีติในสงครามโลกครั�งที$ 2 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรอืเทยีบเทา่ 
 

  
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�ส ี� เมืองอมัสเตอรด์มั - ล่องเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลติเบียรไ์ฮเนเก้น - 

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั - ยา่นงานศลิป์และของเกา่ - ยา่นคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั - ศูนยก์ารคา้
คาลเวลิโทล                     (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพื$อชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบชาวดชัตท์ี$สรา้งมาตั �งแตศ่ตวรรษที$ 

17 ระหวา่งลอ่งเรอืผ่านบา้นเรอืนแพที$อยูร่มิคลองที$มอียูม่ากถงึ 2,500 หลัง ผ่านชมเขตที$เกา่แกท่ี$สดุของเมอืงอัมสเตอดัม ชมตกึ
รามบา้นชอ่งที$ตั �งอยูร่มิคลองอันมเีอกลักษณ์ที$สวยงามแปลกตา ซึ$งบา้นรมิคลองเหลา่นี�จะมสีว่นหนา้บา้นไมก่วา้งมากนัก และสรา้ง
ตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสต์ัวตกึใชอ้ฐิแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็นภาพปูนปั�นเทพเจา้กรกีอย่าง
สวยงาม และหนา้จั$วมไีมย้ื$นออกมา เพื$อแขวนลอกไวสํ้าหรับขนสิ$งของเขา้บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตก็ูเล็ก ดู
แปลกตาที$ไมส่ามารถหาชมที$ใดได ้** กรณีที�เรอืไมส่ามารถลอ่งได ้ไมว่า่กรณีใด เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่อืWออํานวย เรอื
ปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrไมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึ�ง ทุกกรณี 
เนื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัWงหมด **  

 นําท่านเดนิทางสู่ สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวทิยากรผู ้
ชํานาญตลอดจนขั �นตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีที$มคีา่ที$สดุ มชีื$อเสยีงที$สดุในโลก ดว้ยผลงานที$มชี ื$อเสยีงไปทั$วโลก คอื
ฝีมอืการเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิัยมงกฎุเพชร “ โคอนิอร ์” ของสมเด็จพระราชนิี อลซิาเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็น
ผลงานจากที$นี$ นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้กําเนิดของเบยีร์
ไฮเนเกน้อยูท่ี$เมอืงอมัสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์กอ่ตั �งขึ�นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจบุันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญท่ี$สดุ
อันดับ 3 ของโลก เป็นเบยีรท์ี$มคีณุภาพและรสชาตดิทีี$สดุการันตดีว้ยรางวัลมากมาย ตอ่มาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง 
และถูกดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑใ์หนั้กทอ่งเที$ยวไดเ้ยี$ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติั �งแตก่อ่ตั �งโรงเบยีรแ์หง่นี�ข ึ�นมา และ
จําหน่ายของที$ระลกึเกี$ยวกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซื�อมากมาย ** คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ ประมาณ 22 ยู
โร (EUR.) หรอื คาํนวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ท ัWงนีWข ึWนอยูก่บัประเภทของบตัร ** 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กบั ตวัอกัษร “I amsterdam” ที$บริเวณหนา้ พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ เมืองอมัสเตอรด์มั 
(Rijksmuseum) เป็นสถานที$ที$รวบรวมงานศลิปะของจติรกรชาวดัตชท์ี$ใหญ่ที$สดุในโลก เปิดใหนั้กทอ่งเที$ยวเขา้เยี$ยมชมมานาน
นับ 10 ปีแลว้ มจัีดแสดงผลงานของเหลา่จติรกรมากมาย เชน่ ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer 
ซึ$งมมีากกว่า 8,000 ผลงาน ** ค่าบตัรเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรอื 
คาํนวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 720 บาท (THB.) ท ัWงนีWข ึWนอยูก่บัประเภทของบตัร ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นงานศลิป์และของเกา่ (Spiegelkwartier) ที$นี$เป็นสถานที$สําหรับผูรั้กงานศลิปะ เพราะเป็นแหลง่ขายงาน
ศลิป์และสนิคา้เก่าแกทั่ �งหลาย ดังนั�นถา้คุณเป็นนักช็อปที$มองหาของที$มปีระวัตศิาสตรห์รอืประวัตคิวามเป็นมา ที$นี$คอืแหลง่ที$ใช่
สําหรับคณุ บรเิวณเดยีวกันคอื ยา่นคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็นถนนสายหลัก
ของการชอปปิ�งของเมอืงอัมสเตอรด์ัม โดยรา้นเสื�อผา้สว่นมากจะเป็นรา้นแบรนดทั์$วไปที$คณุสามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลักๆทั$ว
โลก นอกจากนี�ก็ยังมรีา้นเสื�อผา้แบรนดเ์นมราคาแพงตั �งอยูบ่า้งเชน่กนั โดยสถานที$ที$ดทีี$สดุสําหรับการมองหารา้นเสื�อผา้ทกุยี$หอ้ คอื 
ศนูยก์ารคา้คาลเวลิโทล (Kalvertoren) เพราะไมว่า่คณุจะคดิถงึแบรนดอ์ะไร ที$นี$ก็ลว้นมอียา่งที$คณุตอ้งการ 

** อสิระอาหารคํ�า เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

วนัที�หา้ เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอแลนด ์- เรอรม์อนด ์ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - มหาวหิาร
แหง่เมอืงโคโลญ                                 (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เรอรม์อนด ์ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท เรอมอน (Designer Outlet Roermond) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชั$วโมง) อสิระใหท้่านชอ้ปปิ� งสนิคา้หลากหลายแบรนด์ชั �นนํามากมาย อาทเิช่น 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  

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั$วโมง 20 นาท)ี เมอืงสําคญัรมิแมนํ่�าไรน ์และเป็นเมอืง

ใหญอ่นัดบั 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทั �งยังเป็นแหลง่ผลตินํ�าหอม
ออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชื$อ   

 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ$มกอ่สรา้งตั �งแตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาให ้
ตอ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสน
สถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที$ใหญ่และสูงที$สุดในโลกในสมัยนั�น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็น
หอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื$ออทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ีไดร้บัการขึWนทะเบยีนให้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1996 

** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Express Cologne , Cologne , Germany หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที�หก เมอืงโคโลญ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัุรสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิคลาส - นํ Wาพุแห่งความ
ยตุธิรรม - ศาลาวา่การเมอืงแฟรงเฟิรต์ - ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - ทา่
อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                                      (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั$วโมง) เมอืงที$ตั �งอยู่บนรมิฝั$งแม่นํ�าไมน์ของ 
ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงที$มปีระวัตติอ่เนื$องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที$ซ ึ$งกษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็น
สถานที$ประกอบพธิรีาชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนี�แฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมัน
และเป็นเมอืงที$มคีวามรํ$ารวยมากที$สดุในสหภาพยโุรปอกีดว้ย  
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิารศักดิ�สทิธิ�ที$มขีนาดใหญ่ที$สดุแหง่
เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึ�นแบบโกธคิสไตลใ์นชว่งศตวรรษที$ 13 ซึ$งในอดตีกาลมหาวหิารแหง่นี�ยังใชเ้ป็นสถานที$ในการเลอืกตั �ง
ผูป้กครองแควน้แหง่โรมันครสิตจักร และเป็นสญัลกัษณ์แหง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตั �งแตศ่ตวรรษที$19 เป็นตน้มา 
นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสิ$งกอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ี$ยังคงหลงเหลอื
ภายหลังสงครามโลกครั�งที$สอง ที$บรเิวณนี�ถูกทิ�งระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมื$อคนืวันที$ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี�
ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุ้ง งานประตมิากรรมงดงามนี�ชื$อ 
Gerechtigkeitsbrunnen หรอื นํ Wาพุแห่งความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรมชื$อจัสทเิตยี 
(Goddess Justitia) ตั �งอยู่กลางจัตุรัสมือซา้ยถือตราชั$งแต่มือขวาถือดาบดูน่าเกรงขาม บรเิวณเดยีวกัน เป็นที$ตั �งของ ศาลาว่า
การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (City Hall of Frankfurt) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปั�นของ
จักรพรรดโิรมันอนัศกัดิ�สทิธิ� 4 พระองค ์ตราเครื$องหมายของตระกลูขนุนางและนาฬกิา 

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เพื$อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนื
ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

20.55 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เที$ยวบนิที$ 
TG923 (เที�ยวบนิตรง) ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�เจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 
13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั~ว 

13 - 19 กมุภาพนัธ ์2562 50,999 50,999 50,999 8,999 35,999 

16 - 22 กมุภาพนัธ ์2562 48,999 48,999 48,999 8,999 33,999 

06 - 12 มนีาคม 2562 48,999 48,999 48,999 8,999 33,999 

18 - 24 พฤษภาคม 2562 52,999 52,999 52,999 8,999 37,999 

12 - 18 มถินุายน 2562 52,999 52,999 52,999 8,999 37,999 

 
** อตัรานีW ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 
** อตัรานีW ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว เชงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

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

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั~วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัWงกอ่นทาํการออกต ั~วเนื�องจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนีW จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึWนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กาํหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึWน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัWงหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีWรวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื$องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class)  
กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ที$นั$งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชั �นธรุกจิ (Business Class) จําเป็นออกบตัรโดยสารใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จอง
เป็นราคาทัวร ์ไม่รวมตั�ว (Join Land) ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง สิ$งสําคัญกอ่นออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ก่อนทุกครั �งว่าคณะคอนเฟิรม์ออก
เดนิทางหรอืไม ่
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที$ม ี
� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื$องบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื$องบนิได ้
ทา่นละ 2 ช ิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที$ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
� คา่โรงแรมที$พักระดับมาตราฐานตามที$รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที$โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื$นๆ ที$ทําใหโ้รงแรมตามรายการที$ระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการปรับเปลี$ยนโรงแรมที$พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่เขา้ชมสถานที$ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหารตามที$รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี$ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



              

 

    

� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ$มเพื$อคุม้ครองสขุภาพกรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที$เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีWไมร่วม 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที$ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื$องดื$มที$สั$งเพิ$มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที$ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7% และภาษีหกั ณ ที$จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัWงหมด ตามธรรมเนยีม 36 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัWงนีWทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีWไดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
� ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื�นวซี่าท่องเที�ยวเชงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึWนอยู่กบัอตัรา
แลกเปลี�ยนเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีWขอความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไป
จา่ยในวนัที�ย ื�นเอกสาร สแกนนิWว กบัเจา้หนา้ที�ของบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ที�ไปดแูล และ อํานวยความสะดวกในวนัน ัWน) 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวันที$ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี�ภายในวันที$ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะ
ยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที$กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็ค
ที$ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที$คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที$ทํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนื$องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี$นั$งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที$เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต์
ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ$ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
รวมท ัWง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที$ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที$กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื 
กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที$ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที$รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 

 
 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที$นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื$อน หรอื เปลี$ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที$บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ$ง เพื$อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับ
ทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื$อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที$บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ$ง เพื$อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที$ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื$อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึWนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัWงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิขึWนจรงิท ัWงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิrในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัWงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที$ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที$ชําระแลว้เนื$องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที$ยวใหแ้กนั่กท่องเที$ยว เชน่ การ
สํารองที$นั$งตั�วเครื$องบนิ การจองที$พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที$ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื$อนไข หรอืเที$ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที$มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที$กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื$อน หรอื เปลี$ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ$มขึ�น เพื$อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที$ไม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 



              

 

    

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที$มวีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเที$ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี$จะชําระค่าบรกิารเพิ$มจากการที$มนัีกท่องเที$ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที$ทางบรษัิทกําหนดเพื$อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี$จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที$ลกูคา้ดําเนนิการยื$นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี$ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ$ง ยกเวน้ในกรณีที$
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที$เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที$รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื$องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี$ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ$งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี$ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ$ม
ตามจรงิที$เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื$องปรับอากาศ เนื$องจากอยูใ่นแถบที$มอีณุหภมูตํิ$า  
3. กรณีที$มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี$ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื$อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที$มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที$เป็นหอ้งเดี$ยวอาจเป็นหอ้งที$มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า 

ซึ$งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 
ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จําเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื$นรับคํารอ้งขอวซีา่ เพื$อสแกนลายนิ�วมอืทกุทา่น  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) 

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื$นวซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง

สถานทตูหรอืศนูยรั์บคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั�น หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยื$นวซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื$อกจิ
ธุระสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึ$งอาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึ$งอาจทําใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอื
เดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาที$สถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตั �งแตข่ั �นตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา พรอ้มแจง้วัน 
และ เวลาที$ทา่นสะดวกจะยื$นวซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครั �ง หากมคีวิยื$นวา่งชว่งที$ทา่นสะดวก แผนกวซีา่จะดําเนนิการใหด้ทีี$สดุที$
จะชว่ยอํานวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตทั่ �งนี� การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จําเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ$มเตมิ ทา่นสามารถเลอืกซื�อ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายที$เร็วขึ�น หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึ�น  
3.2 การยื�นแบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีWยงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัWงหมด ** 
ประเทศที$ทา่นสามารถเลอืกซื�อบรกิารพเิศษนี�ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ั�งเศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นั�น  
** สาํหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษอกีคร ัWง อาจมกีารเปลี�ยนแปลง ** 

4. กรณีที$ทา่นไมส่ามารถยื$นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื$นกอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายที$เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื$องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื$องจากท่านยื$นหลัง
คณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ$วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ ซึ$งหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเที$ยว ที$มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากที$ผูส้มัครไดทํ้าการยื$นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื$อเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที$เป็น
กรณีพเิศษ เพื$อวางแผนลว่งหนา้ กรณีที$ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขั �นตอนการ
พจิารณาวซี่า อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั$นหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่
ทั �งหมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีที$ทา่นมวีซีา่ทอ่งเที$ยวเชงเกน้ชนดิที$สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั�งโดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเที$ยว
กบัคณะนี� สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถกูใชม้าแลว้ตามเงื$อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที$สดุ มา
ก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ$งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื$อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบเกี$ยวกับความ
เสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที$จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที$ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที$สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั�ง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเที$ยวเทา่นั�น 
โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันที$มอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที$อนุมัตโิดยระบวุันที$สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดที$อนุมัตใินหนา้วซีา่ ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครั �ง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที$มกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที$ตรวจสอบเพื$อความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื$อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการไมรั่บผดิชอบเกี$ยวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที$จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื$องจาก
อายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 



              

 

    

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกู
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้
ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ$งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี�เพื$อใหก้าร
ยื$นคํารอ้งในครั�งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที$สถานทตูเป็นสําคญั 

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื$อการทอ่งเที$ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที$ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที$ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื$อการทอ่งเที$ยว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื$อมโยงเกี$ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื$นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั$ งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที$จะเกดิขึ�นในสว่นนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที$ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที$ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื$อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื$อ เลขที$หนังสอืเดนิทาง เลขที$วซีา่ และ
อื$นๆ เพื$อใชใ้นการจองตั�วเครื$องบนิ ในกรณีที$นักทอ่งเที$ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที$เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี$ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื$อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที$
เดนิทางจรงิของประเทศที$เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที$เพิ$มขึ�นของนักทอ่งเที$ยวที$ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี$ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื$น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที$ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ$มขึ�น ในกรณีที$มกีารเปลี$ยนแปลงอัตราแลกเปลี$ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื$องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี$ยนแปลงเที$ยวบนิ ฯลฯ ที$ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นั�น 

9. นักท่องเที$ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี$เกี$ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที$ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที$
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที$จะนําตดิตัวขึ�นเครื$องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ$งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที$ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ$งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที$กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้งเครื$องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ$งของที$มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที$โหลดใตท้อ้ง
เครื$องบนิเทา่นั�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ$ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัWน) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่�ากับวี

ซา่ประเทศอื$นๆที$เคยไดรั้บ เทา่นั�น 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ$มงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื$อประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุื$อประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที$มหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที$อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที$เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี$ยวกับหนา้ที$การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่ �งนี� อยูท่ี$ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที$รับยื$นเทา่นั�น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัWน กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัWน กรณุาจัดเตรยีมดงันี� 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัWน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ย ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 



              

 

    

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี$ยนชื$อ - เปลี$ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที$ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ$ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัWน บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยื�นเอกสารสาํคญัดงันีW ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัWน โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัWน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัWงผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัWน เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื$ออา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 

แผนที�การเดนิทาง เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์
สถานที�ย ื�นคาํรอ้งวซีา่ : ศนูยย์ ื�นคาํรอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศเนเธอแลนด ์อาคารเดอะเทรนดีW ออฟฟิศ ช ัWน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชั$วโมง  
การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที$ สถานนีานา ทางออกที� 3 เป็นการเดนิทางที$สะดวกที$สดุ 
ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
ขวามอื สงัเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชั �น 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



              

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบืWองตน้ เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยวเชงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์
1. ชื$อ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชื$อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี$ยน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัที$ออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานที$ออก ............................................................. 
8. ที�อยูป่จัจบุนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที$เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที$ผา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     



              

 

    

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที$ .................. ถงึวนัที$ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที$ .................. ถงึวนัที$ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที$ .................. ถงึวนัที$ ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้ ื$นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 
15. ชื$อบคุคลที$เดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สดุเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัWน ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัWน ** 
 

 

 


