
 

  
 

 
 

 
 

 

วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืง

อมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์                    (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิ Eva Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

12.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ โดยสายการ

บนิ Eva Airways เทีย่วบนิที ่BR075 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport , Amsterdam , Netherland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 

  
 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- หมู่บา้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์- ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด  ์- เมอืง

โคโลญ ประเทศเยอรมนั                                (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แม่น ้าอัมสเตลิ (Amstel) เริม่กอ่ตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืง

ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเพพาะช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 1  ึึ่งเป็นช่วงยุคทองของ

เนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอัมสเตอรด์ัมจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แตศ่นูยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน้อยูท่ีเ่มอืงเฮก      

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ปัจจุบันเป็น

พพิธิภัณฑเ์ปิด ทา่นสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัชต ์ทีใ่ชก้ังหันลมกวา่รอ้ยแหง่ ในงานอตุสาหกรรมมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่17-18 โดยท าหนา้ทีผ่ลติน ้ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นียั้งมพีพิธิภัณฑท์ี่

น่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอรี ่ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครือ่งกาแฟและชาคณุภาพมากมายใหเ้ลอืกึือ้เป็นของฝากของที่

ระลกึ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

อสิระใหท้่านเลอืกึือ้สนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าอย่างจุใจ อาทเิช่น 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 าคัญรมิแมน่ ้าไรน์ และเป็น

เมอืงใหญอ่ันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติ

น ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่   

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Koeln Airport , Cologne , Germany หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงโคโลญ - มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัุรสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์ ิ

โคลาส - น า้พแุหง่ความยตุธิรรม - ศาลาวา่การเมอืงแฟรงเฟิรต์ - ถนนไซล ์                         (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาให ้

ตอ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่ 600 ปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสน

สถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ เป็น

หอคอยแฝดสงู 15  เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อุทศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแม่มารี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้าไมน์ ของ 

ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตติ่อเนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมอืงทีก่ษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใช ้

เป็นสถานทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนี้เมอืงแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศ

เยอรมันและเป็นเมอืงทีม่คีวามร ่ารวยมากทีส่ดุในสหภาพยโุรปอกีดว้ย  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ ีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดแห่ง

เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึน้แบบกอธคิ ในช่วงศตวรรษที ่13 ึึง่ในอดตีกาลมหาวหิารแห่งนี้ยังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้

ผูป้กครองแควน้แหง่โรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แหง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 เป็นตน้มา 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสิง่กอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ียั่งคงหลงเหลอื

ภายหลังสงครามโลกครัง้ที่สอง ที่บรเิวณนี้ถูกทิง้ระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมื่อคืนวันที่ 22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี้

ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไม ้ึ ุง งานประตมิากรรมงดงามนี้ชือ่ 

Gerechtigkeitsbrunnen หรอื น า้พุแหง่ความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรมชือ่จัสทเิตยี 

(Goddess Justitia) ตัง้อยู่กลางจัตุรัสมอืึา้ยถอืตราชั่งแต่มือขวาถอืดาบดูน่าเกรงขาม บรเิวณเดยีวกัน เป็นที่ตัง้ของ ศาลาว่า

การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt City Hall) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปั้นของ

จักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกลูขนุนางและนาฬกิาอันแสดงถงึสัญลักษณ์แหง่ความเทีย่งธรรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนไซล ์(Zeil Shopping Promenade) ถนนทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ทันสมัยและรา้นคา้ชัน้น ามากมายรวมตัว

กันอยู ่อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - เมอืงลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบริก์ - ยา่นเมอืงเกา่เมอืงลกัเซมเบริก์ - สะพาน

สมยัโรมนั - โบสถโ์นเตรอะดาม - เมอืงลกัเซมเบริก์ - บรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม - อะโตเมีย่ม - จตัุรสักรองค ์ปลาซ - 

โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์                   (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ประเทศลกัเซมเบิรก์ 

(Luxembourg) เมอืงทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุแหง่หนึง่ของทวปียโุรป มพีืน้ทีป่ระมาณ 2,586 ตร.กม.  

น าท่าน ผ่านชม ย่านเมอืงเก่าเมอืงลกัเซมเบริก์ (Old Town Luxemburg) เมอืงแห่งแกรนดด์ยุค ผา่นชม สะพานสมยั

โรมนั (Bridge of Roman) , โบสถโ์นเตรอะดาม เมอืงลกัเซมเบริก์ (Notre-Dame de Luxembourg) ประตมิากรรม

ส ารดิของแกรนดดั์ชเชส ชารล็์อตต ์ศาลาวา่การเมอืงลักเึมเบริก์ พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ึนต์

ไมเคลิ และ ป้อมปราการสมัยโรมัน ทา่นจะไดส้ัมผัสววิทวิทัศนท์ีส่วยงามของบา้นเรอืนสมัยเกา่ทีตั่ง้เรยีงรายอยูต่ามแนวเขา 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussel) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม 

(Belgium) ตัง้อยู่ในทวปียุโรปตะวันตกเพียงเหนือ เบลเยีย่มเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1 ,000 ปี เป็น

ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยู่ในยุโรปยคุกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คีูบ่า่วสาวนยิมมาฮันนมีูน

กัน ดว้ยตกีรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมส าคัญๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ึึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะโกธคิอ

ยา่งครบถว้น นอกจากนี้เมอืงบรัสเึลส ์ยังเป็นทีตั่ง้ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามส าคัญของสหภาพยโุรป อยา่งเชน่ ส านักงานใหญ่

ของสหภาพยโุรป และ Nato  

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ สถาปัตยกรรมแหง่วทิยาการ อะโตเมยีม (Atomium) อาคารไฮเทคแหง่นี้ มคีวามสูง 330 ฟตุ 

ประกอบดว้ยวัตทุรงกลม 9 ลูก แต่ละลกูมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 18 เมตร รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน 

ในการออกแบบ นานพอๆกับระยะเวลาการสรา้ง ภายในลูกกลมๆ ของอะโดตเมยีมแบ่งเป็น จุดชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดง

นทิรรศการ และตรงแกนกลางใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์ีว่า่กันว่าเป็น ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในยโุรป สถานทีแ่หง่นี้สะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของ

มวลมนุษยชาตใินศตวรรษที ่20 และการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโลกหลังความบอบช ้าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กึโ์ป 1958 เมือ่

วันที ่1  เมษายน ค.ศ. 1958 เพือ่แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืที่จะเรยีกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) 

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรัสเึลล ์เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันดับหนึง่ของประเทศเบลเยยีม ไดช้ือ่วา่มคีวามสวยงามมากทีสุ่ดของยุโรป 

แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนว

ต่างๆ ึึง่อาคารส่วนใหญ่นัน้จะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารทีล่อ้มรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมคีวามสูงสง่างามเป็น

อย่างยิง่ อดตีอาคารเหล่านี้เคยถูกท าลายดว้ยน ้ามอืของทหารฝร่ังเศสทีใ่ชปื้นใหญ่ยงิท าลายทิง้ หลังจากทีก่องทัพฝรั่งเศสพ่าย

เเพอ้ย่างยับเยนิทีส่งครามวอเตอรล์ู โดย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 

เมือ่ปี ค.ศ. 1998 ผ่านชม อาคารทีเ่ป็นจุดท่องเที่ยวทีม่คีวามสวยงามและน่าสนใจอย่างที่ โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ 

(Jacques Sur Coudenberg) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่18 นอกจากนี้แลว้บรเิวณแห่งนี้จะมกีารจัดงานเทศกาลส าคัญๆ

ตา่งๆของประเทศเบลเยีย่มอกีดว้ย ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

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

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม - เมอืงแอนทเ์วริป์ - ตลาดโกรท มารค์ - ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ - โบสถแ์หง่เจา้

หญงิ - หมูบ่า้นกธีูรน์ ประเทศเนเธอแลนด ์- ล่องเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ - ย่านดมัสแควร ์- 

อนสุรณส์ถานแหง่ชาต ิ                              (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงใหญอ่ันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเึลส ์

ของ ประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทีรู่จั้กกันวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ  0% มกีาร

ึือ้ขายกันทีเ่มอืงแหง่นี ้นอกจากนียั้งโดดเดน่ทัง้เรือ่งแฟชัน่แนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

  น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโกรท มารค์ (Grote Markt) ย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิง

และแวะชมิขนมหวานแสนอรอ่ยรวมทัง้รา้นขายช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย หรอื เลอืกน่ังรับประทานอาหารอร่อยๆ ตามดว้ย

การจบิเบยีรช์วิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอกีตัวเลอืกที่น่าสนใจไม่แพก้ัน นอกจากตลาดแลว้ ความใหญ่โตของ ศาลาว่า

การเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall) ึึง่ตัง้ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตก ก็เป็นสิง่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวไดม้ากมาย

เช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสึองสท์ีผ่สมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลยีนไดอ้ย่างลงตัว ผ่านชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ 

(Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ทีสู่งทีสุ่ดในประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลือถงึถงึความงดงามที่

ถูกประดับตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ ์ึุม้ประตู รูปปั้น ทางเดนิ เรยีกไดว้่าทุกอย่างงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมี

จัดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ึึง่เป็นศลิปินชือ่ดัง ชาวแอนท์เวริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ืน่ชอบ

ศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์หง่นี ้

 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาท)ี หมู่บา้นในฝันที่ปราศจากถนน 

ของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านัน้ มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกันดี

ในฐานะ " เวนสิแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดนิทางผ่าน

คลองึึง่มคีวามยาวราว  .5 กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่มเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ึึง่กว่าจะ

มาเป็นหมู่บา้นแสนสวยทีเ่ราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ทีน่ี่ถูกคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนียนเมือ่ปี 1230 ในขณะนัน้มีึ ากเขาแพะกองอยู่

เต็มไปหมด จงึไดตั้ง้ชือ่ว่า " เกยเ์ธนฮอรน์ " ึึง่หมายถงึ เขาแพะ แต่เมือ่เวลาผ่านไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพีย้นจนกลายมาเป็น " 

กธีูรน์ " ในทีสุ่ด ส่วนสาเหตขุองแม่น ้าทัง้หมดึึง่อยู่ทีน่ีก็่เลา่ตอ่กันมาว่า เป็นเพราะในอดตีทีน่ี่เคยถูกใชเ้ป็นเหมอืงขดุถ่านหนิเลน

มาก่อน และรูทีถู่กขุดนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมัยก่อนก็ใชส้ายน ้าเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหนิเลนใน

ทีส่ดุ  

น าทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลานกวา้งขนาดใหญ ่ทีม่สีถานทีส่ าคัญๆตัง้อยูม่ากมาย อยา่งมมุหนึง่เป็น

ทีต่ัง้ของโบสถใ์หม่ทีส่รา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษที ่14 และผ่านการบรูณะึอ่มแึมปรับปรุงจนถงึสรา้งใหม่ หลายตอ่หลายครัง้

จนมีความสวยงามน่าชมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน บรเิวณเดยีวกัย คอื อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ(National Monument) เป็น

รปูทรงกรวยสขาวสงูประมาณ  0 ฟตุ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1956 เพือ่เป็นอนุสรณ์แกผู่ท้ ีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport , Amsterdam, Netherland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

วนัทีห่ก เมอืงอมัสเตอรด์มั - ล่องเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี - โรงงานผลติเบียรไ์ฮเนเก้น - 

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั - ยา่นงานศลิป์และของเกา่ - ยา่นคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั - ศนูยก์ารคา้

คาลเวลิโทล - ท่าอากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ - ท่าอากาศ

ยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย                                      (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพือ่ชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบชาวดัชตท์ีส่รา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษ

ที ่1  มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบที่มตีะขออยู่ชัน้บนสุดของอาคาร เอาไวส้ าหรับขนเฟอรน์ิเจอรเ์ขา้บา้น ระหว่าง

ลอ่งเรอืผา่นบา้นเรอืนแพทีอ่ยู่รมิคลองทีม่อียู่มากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของเมอืงอัมสเตอดัม ชมตกึรามบา้น

ชอ่งทีตั่ง้อยู่รมิคลองอันมเีอกลักษณ์ทีส่วยงามแปลกตา ึึง่บา้นรมิคลองเหล่านี้จะมสี่วนหนา้บา้นไม่กวา้งมากนัก และสรา้งตาม

แบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสึองสตั์วตกึใชอ้ฐิแดงกอ่แบบไมพ่าบปนู ตกแต่งเป็นภาพปนูปัน้เทพเจา้กรกีอย่างสวยงาม 

และหนา้จ่ัวมไีมย้ืน่ออกมา เพือ่แขวนลอกไวส้ าหรับขนสิง่ของเขา้บา้นทางหนา้ต่าง เพราะหนา้บา้นแคบและประตก็ูเล็ก ดูแปลกตา

ทีไ่มส่ามารถหาชมทีไ่หนได ้ 

น าท่านเดนิทางสู่ สถาบนัเจยีระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวทิยากรผู ้

ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีทีม่คี่าทีสุ่ด มชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ดว้ยผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก คอื

ฝีมอืการเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิัยมงกุฎเพชร “โคอนิอร”์ ของสมเด็จพระราชนิี อลิึ าเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็น

ผลงานจากทีน่ี ่ 

 น าท่าน ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้ก าเนิดของเบยีรไ์ฮเนเกน้อยู่ที่

เมอืงอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญ่ทีสุ่ดอันดับ 3 

ของโลก เป็นเบยีรท์ีม่คีุณภาพและรสชาตดิทีีสุ่ด การันตดีว้ยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง และถูก

ดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑ์ใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ยีย่มชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติัง้แต่ก่อตัง้โรงเบยีรแ์ห่งนี้ขึน้มา และ

จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกึือ้มากมาย ** คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ ประมาณ 22 ยู

โร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) เพือ่ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ ตัวอักษร “I 

amsterdam” ผูค้น เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมงานศลิปะของจติรกรชาวดัตชท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้เยีย่มชมมานาน

นับ 10 ปีแลว้ มจัีดแสดงผลงานของเหลา่จติรกรมากมาย เชน่ ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer 

ึึง่มมีากกว่า 8,000 ผลงาน ** ค่าบตัรเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรอื 

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

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นงานศลิป์และของเกา่ (Spiegelkwartier) ทีน่ี่เป็นสถานทีส่ าหรับผูรั้กงานศลิปะ เพราะเป็นแหล่งขาย

งานศลิป์และสนิคา้เกา่แกท่ัง้หลาย ดังนัน้ถา้คุณเป็นนักช็อปทีม่องหาของทีม่ปีระวัตศิาสตรห์รอืประวัตคิวามเป็นมา ทีน่ี่คอืแหล่งที่

ใชส่ าหรับคณุ 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็นถนนสายหลักของการชอป

ป้ิงของเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยรา้นเสื้อผา้ส่วนมากจะเป็นรา้นแบรนด์ทั่วไปที่คุณสามารถพบเห็นไดต้ามเมืองหลักๆทั่วโลก 

นอกจากนี้ก็ยังมรีา้นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมราคาแพงตัง้อยู่บา้งเชน่กัน โดยสถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดส าหรับการมองหารา้นเสือ้ผา้ทุกยีห่อ้ คอื 

ศนูยก์ารคา้คาลเวลิโทล (Kalvertoren) เพราะไมว่า่คณุจะคดิถงึแบรนดอ์ะไร ทีน่ีก็่ลว้นมอีย่างทีค่ณุตอ้งการ 



 

  
 

 
 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้า่นมี

เวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกึือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva Airways เทีย่วบนิที ่

BR076 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 

13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

22 - 28 มถินุายน 2562 
22JUN BR075 BKK-AMS 12.30-19.35 

27JUN BR076 AMS-BKK 21.40-13.40+1 49,999 49,999 49,999 10,999 35,999 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท 

** 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 



 

  
 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Eva Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้

ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้   ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการึือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าึกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่  % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

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

เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไป

จา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 31 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรอื

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกึ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกึ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกึ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 



 

  
 

 
 

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

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืึือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีีึ า่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีีึ า่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วีึ า่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ึา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกึ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ึึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

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

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ึึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวีึ า่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีึ า่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีึ ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีึ า่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวีึ า่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วีึ า่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัว

ของท่านในชว่งใดบา้ง ึึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวีึ า่ หรอื ึึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวีึ า่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่น

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ท่านสะดวกจะยืน่วีึ า่มาก่อน แผนกวีึ า่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวีึ า่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกึือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกึือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วีึ า่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ีึ า่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวีึ า่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ึึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวีึ า่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง

ขัน้ตอนการพจิารณาวีึ า่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวีึ ่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวีึ ่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 



 

  
 

 
 

7. กรณีทีท่่านมวีีึ า่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวีึ า่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วีึ ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีีึ า่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีึ า่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวีึ า่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีึ ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วีึ ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวีึ า่ 

สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวีึ า่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ึึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีึ ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีึ า่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิช่น วีึ า่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์พพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิิตรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสึึง่มีึ ปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กึเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 

 



 

  
 

 
 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ย ืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ึม. จ านวน 2 รปู พากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไม่ึ  ้ากับ

วีึ า่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเึ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 

 



 

  
 

 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ VFS ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ึอย สขุมุวทิ 13 เขา้ึอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง้่าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

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. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

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

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

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

12. วีึ า่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีึ า่หรอืไม ่

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 ** 

 
 
 

 


