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วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ท่าอากาศยานนานาชาติ
อัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์     
                            (-/-/-) 

09.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน Eva Airways โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

12.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน Eva Airways เท่ียวบินท่ี BR075 (เที่ยวบินตรง)  
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

19.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 
ชั่วโมง ** 
 น า ค ณ ะ เข้ า สู่ ที่ พั ก  Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam, 
Netherland หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  - ดีไซน์เนอร์ เอาท์
เล็ท โรมอนด์ - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน                  
                (-/L/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

30 นาที) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชม
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ท่ีใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิตน้ ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้
ยังมีพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา
คุณภาพมากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ (Designer Outlet Roermond) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าอย่างจุใจ อาทิ
เ ช่ น  Gucci, Prada, Bally, Burberry, Calvin Klein, Guess, Superdry, Nike, Skechers, 
Diesel, Aemani, Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ   

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เมือง
ส าคัญริมแม่น้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนย์กลาง
ทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเป็นแหล่งผลิตน้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ  

** อิสระอาหารค่ า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Leonardo Hotel Koln Airport, Cologne, Germany หรือเทียบเท่า 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - 

โบสถ์เซนต์นิโคลาส - น้ าพุแห่งความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต           
                          (B/L/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 

1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไป จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็น
วิหารที่ใหญ่และสูงท่ีสุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 
เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพ่ืออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี ได้รับการข้ึน
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) 
เมืองท่ีตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ าไมน์ ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) เป็นเมืองท่ีมีประวัติต่อเนื่องอัน
ยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมืองท่ีกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี้เมืองแฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคม
การค้าของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองท่ีมีความร่ ารวยมากท่ีสุดในสหภาพยุโรปอีกด้วย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษท่ี 13 
ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานท่ีในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมันคริสตจักร 
และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่19 เป็นต้นมา 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้าง
ประวัติศาสตร์ท่ียังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีบริเวณนี้ถูกท้ิงระเบิดจากฝ่าย
พันธมิตรเมื่อคืนวันท่ี 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลาส 
(Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไม้ซุ ง งานประติมากรรมงดงามนี้ ชื่อ 
Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ าพุแห่งความยุติธรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธิดา
แห่งความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยู่กลางจัตุรัสมือซ้ายถือตราชั่งแต่มือขวาถือ
ดาบดูน่าเกรงขาม บริเวณเดียวกัน เป็นท่ีตั้งของ ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (City Hall of 
Frankfurt) เป็นอาคาร 3 หลังสร้างติดกัน ด้านหน้าของอาคารประกอบด้วยรูปปั้นของจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค์ ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกา 

** อิสระอาหารค่ า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Dorint Frankfurt Main-Tannus Zentrum/Sulzbach, Frankfurt, 
Germany หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สี่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน -  เมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮเดิล

แบร์ค - ประตูเมืองโบราณ - สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค - ปราสาทไฮเดิลแบร์ค - 
ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค - โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์  - เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศ
ลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน - วิหารนอเทรอดาม แห่งเมือง
ลักเซมเบิร์ก                             (B/-/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดิลแบร์ค (Heidelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) 
เป็นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมัน (Germany) ตั้งอยู่บนแม่น้ าเน็คคาร์ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองไฮเดิลแบร์คตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองแฟรงก์เฟิร์ตไปประมาณ 78 
กิโลเมตร เมืองไฮเดิลแบร์คเป็นเมืองใหญ่อันดับห้าในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทิมแบร์ค  
น าท่าน ผ่านชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค (Heidelberg University) ซึ่งสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 
1386 เป็นหนึ่ งในมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่และได้รับการยอมรับท่ีสุดของทวีปยุโรป และยังมี
สถาบันวิจัยท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากมายตั้งอยู่ในเมืองแห่งนี้ อาทิ สมาคมมักซ์พลังค์ ท าให้
เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ประชากรกว่าหนึ่งในสี่เป็นนักศึกษานอกจากนี้ อาคาร



 

 

สิ่งก่อสร้างในเมืองยังก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะจินตนิยม (Romanticism) และบาโรค 
(Baroque) ท าให้เมืองไฮเดิลแบร์คถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองโรแมนติก" แห่งหนึ่งของโลก 
น าท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิล
แบร์ค (Old Town Bridge) น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทไฮเดิลแบร์ค (Heidelberg 
Castle) ปราสาทหินทรายแดง อายุกว่า 900 ปีท่ีสร้างอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ าเน็กคาร์ สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ  
น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค (Old Town of Heidelberg) เป็นบริเวณท่ีตั้ง
ของอาคารบ้านเรือโบราณมากมายท่ีสร่างด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสม บริเวณเดียวกันเป็นท่ีตั้งของ 
โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ (Church of the Holy Spirit) โบสถ์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเมืองไฮเดิล
แบร์ค โดยโบสถ์มียอดหอคอยสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางตลาดในเขตย่านเมืองเก่า 
เมืองไฮเดิลแบร์ค เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองมาตั้งแต่โบราณ ตัวโบสถ์ถูกล้อมรอบไปด้วยลาน
น้ าพุและคาเฟ่ โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นจากฐานเดิมของโบสถ์เก่า และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของเมืองไฮเดิลแบร์ค 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) 
ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เมืองท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีพื้นท่ี
ประมาณ 2,586 ตร.กม.  
น าท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก (Old Town Luxemburg) เมืองแห่งแกรนด์ด
ยุค ผ่านชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman), วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก 
(Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่า



 

 

การเมืองลักเซมเบิร์ก พระราชวังท่ีประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และ 
ป้อมปราการสมัยโรมัน ท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของบ้านเรือนสมัยเก่าท่ีตั้งเรียงรายอยู่
ตามแนวเขา 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Luxembourg Sud, Luxembourg, Luxembourg หรือเทียบเท่า 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้า เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก - เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม - จัตุรัสมาร์ค - หอระฆัง 
- จัตุรัสบรูจจ์ - ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ - เมืองบรัสเซลส์     
             (B/-/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที) ประเทศ

เบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมี
ล าน้ าท่ีใช้ในการคมนาคมรอบๆได้ ท าให้บรูชเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ "เวนิสเหนือ" ศูนย์ประวัติศาสตร์
ของเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 
ค.ศ. 2000 

 น าท่าน ผ่านชม จัตุรัสมาร์ค (Markt Square) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทั้งอาคารหน้าจ่ัวสีสดสวยงาม 
หอระฆังสูงลิ่ว ร้านค้ามากมาย ท าให้ดูคึกคักอยู่ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรีย์ของฮีโร่สอง



 

 

คนคือ Pieter de Coninck และ Jan Breydel ท้ังคู่เคยเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาๆ แต่ว่าได้ลุกขึ้นมา
ต่อต้านการปกครองของดยุกแห่งเบอร์กันดีได้ส าเร็จ ชาวเมืองจึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นท่ี
ระลึกถึงอิสรภาพช่วงสั้นๆของเมืองบรูชไว้ ผ่านชม หอระฆัง (Belfry of Bruges) หอคอยสูงเด่น
กลางจัตุรัสบรูชแห่งนี้มีความสูงถึง 83 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจและอิสรภาพของชาวบรูช
ในช่วงยุคกลาง บนหอคอยเป็นท่ีเก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดมีชื่อว่า Victory 
Bell มีขนาดกว้าง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน ผ่านชม จัตุรัสบรูจจ์ (Bruges Square) เป็นท่ีตั้ง
ของ ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ (Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหรา 
เพราะว่าในอดีตเมืองนี้ท ามาค้าขายคล่อง ตัวอาคารสร้างด้วยสไตล์โกธิคอันแข็งแกร่ง ปัจจุบันท่ีนี่ก็
ยังท าหน้าท่ีเป็นศาลาว่าการเมืองของเมืองสวยแห่งนี้อยู่ บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปด้วย
อาคารท่ีตกแต่งอย่างสวยงามไม่แพ้จตุรัสมาร์ค ท่ีนี่มักจะใช้เป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญต่างๆของเมือ
งบรูช มีร้านค้าจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมาย โดยเฉพาะร้านขายผ้าลูกไม้ท่ีมีชื่อเสียงของเมือง 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เมือง
หลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่



 

 

ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง 
ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศท่ีมีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากท่ีสุด ด้วยตึก
รามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมส าคัญต่างๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม 
วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอย่างครบถ้วน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส์ ยังเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีราชการ
ท่ีมีความส าคัญของสหภาพยุโรป เช่น ส านักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และ Nato 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Best Western Brussels South, Luxembourg, Luxembourg หรือ
เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หก เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก - รูปปั้นเด็ก
น้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส - เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ล่องเรือหลังคากระจก 
- สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี -           โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - ย่านดัมสแควร์
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย            
(B/-/-)  



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต 

ประกอบด้วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ าหนักเบ็ดเสร็จ
แล้ว 2,400 ตัน ใช้เวลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสร้าง ภายในลูกกลมๆ
ของอะโตเมียมแบ่งเป็น จุดชมวิว ห้องอาหาร ห้องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการ
ด้วยลิฟท์ท่ีว่ากันว่าเป็นลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป สถานท่ีแห่งนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าของมวล
มนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบช้ าจากสงคราม โดยมีการจัด
งาน เอ็กซ์โป 1958 เมื่อวันท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพ
ยุโรป 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ 
พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับหนึ่งของประเทศ
เบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรม
แบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่ง
อาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารท่ีล้อมรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมี
ความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ่ง อดีตอาคารเหล่านี้เคยถูกท าลายด้วยน้ ามือของทหารฝรั่งเศสท่ีใช้ปืน
ใหญ่ยิงท าลายท้ิง หลังจากท่ีกองทัพฝรั่งเศสพ่ายเเพ้อย่างยับเยินท่ีสงครามวอเตอร์ลู โดย ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 ผ่านชม 
อาคารท่ีเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและน่าสนใจอย่างท่ี โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก 
(Jacques Sur Coudenberg) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 นอกจากนี้แล้วบริเวณแห่งนี้จะมี
การจัดงานเทศกาลส าคัญๆต่างๆของประเทศเบลเยี่ยมอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศ
เลยก็กล่าวได้ 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส (Manneken Pis) รูปปั้น
อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ โดยน้ าจากน้ าพุนี้ ชาวเมืองและชาวต่างชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงเมือง
บรัสเซลส์ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) 
เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอัมสเติล (Amstel) เริ่ม
ก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ซึ่ง



 

 

เป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้ เมืองอัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่
ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ท่ีเมืองเฮก      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

ดัตช์ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ระหว่างล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 
2,500 หลัง ผ่านชมเขตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบ้านช่องท่ีตั้งอยู่ริมคลองอันมี
เอกลักษณ์ท่ีสวยงามแปลกตา ซึ่งบ้านริมคลองเหล่านี้จะมีส่วนหน้าบ้านไม่กว้างมากนัก และสร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองส์ตัวตึกใช้อิฐแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็น
ภาพปูนปั้นเทพเจ้ากรีกอย่างสวยงาม และหน้าจ่ัวมีไม้ยื่นออกมา เพื่อแขวนลอกไว้ส าหรับขนสิ่งของ
เข้าบ้านทางหน้าต่าง เพราะหน้าบ้านแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาท่ีไม่สามารถหาชมท่ีใดได้ ** 
กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใด เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย เรือปิดให้บริการ



 

 

กะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง 
ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด **  

 น าท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) 
อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีท่ีมีค่าท่ีสุด มี
ชื่อเสียงท่ีสุดในโลก ด้วยผลงานท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก คือฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหา
พิชัยมงกุฎเพชร “ โคอินอร์ ” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็นผลงานจาก
ท่ีนี่ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้น
ก าเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ท่ีเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 
ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ท่ีสุดอันดับ 3 ของโลก เป็นเบียร์ท่ีมีคุณภาพและ
รสชาติดีท่ีสุดการันตีด้วยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้นได้ปิดตัวลง และถูก
ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเท่ียวได้เยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตั้งแต่ก่อตั้งโรง
เบียร์แห่งนี้ขึ้นมา และจ าหน่ายของท่ีระลึกเกี่ยวกับเบียร์ไฮเนเก้นให้เลือกซื้อมากมาย ** ค่าบัตร
เข้าชม โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ ค านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 
880 บาท (THB.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ** 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ ท่ีมีสถานท่ีส าคัญๆ
ตั้งอยู่มากมาย อย่างมุมหนึ่งเป็นท่ีตั้งของโบสถ์ใหม่ ท่ีสร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษท่ี 14 และผ่าน
การบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงจนถึงสร้างใหม่ หลายต่อหลายครั้งจนมีความสวยงามน่าชมอย่างท่ีเห็น
ในปัจจุบัน บริเวณเดียวกัย คือ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Monument) เป็นรูปทรง
กรวยสขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1956 เพื่ อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ ท่ี เสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ท่ี 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

21.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Eva 
Airways เท่ียวบินท่ี BR076 (เที่ยวบินตรง)  
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 



 

 

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 
(-/-/-)  

13.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 
ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ป)ี 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มี
เตียง 

(เด็กอายุไม่
เกิน 12 ป)ี 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั๋ว 

30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 
2562 

30NOV BR075 BKK-
AMS 12.50-19.35 
05DEC BR076 AMS-
BKK 21.30-14.30+1 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

05 - 11 ธ.ค. 2562 
(05 ธ.ค. วันคล้ายวัน
เฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. 

วันรัฐธรรมนูญ) 

05DEC BR075 BKK-
AMS 12.50-19.35 
10DEC BR076 AMS-
BKK 21.30-14.30+1 

45,999 45,999 45,999 9,999 29,999 

26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 
2563 

(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 
ม.ค. วันขึ้นปีใหม)่ 

26DEC BR075 BKK-
AMS 12.50-19.35 
31DEC BR076 AMS-
BKK 21.30-14.30+1 

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 

 
** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 
** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 

3,500 บาท 
ส าหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 

15-20 วันท าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใชห้นังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม หาก
จ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันท าการ 



 

 

เป็นอย่างน้อย ในล าดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอส าหรับยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การ
ยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทกุกรณี ** 

 
** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 
** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกคร้ังก่อนท าการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

** อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตผุลใด
เหตุผลหนึ่ง และ ไม่ว่ามือ้ใดมื้อหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมา

เพ่ิมเติมขณะมื้ออาหาร เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจ ากัดเรื่องของวัตถุดบิ โดยส่วนมาก รา้นอาหาร
จะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหมีก่ึ่งส าเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่

จะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทกุข้อ ** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวัน
เดินทาง หรือ อัพเกรดได้ 
 ค่าภาษีน้ ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Eva Airways อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ าหนักรวมกันไม่เกิน 20 ก.ก.  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 



 

 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมี
ห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการที่
ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง  
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ี
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 30 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 
บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สามารถด าเนินการแทนได้ (โดยแผนกวีซ่าของบริษัท จะเป็นผู้ด าเนินการแทนให้ท่าน) ผู้เดินทางไม่
จ าเป็นต้องไปแสดงตน ยกเว้นสถานทูตจะขอให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สถานทูตเท่านั้น หากเกิดกรณีนี้ ขอให้ท่านโปรดให้ความร่วมมือไปตามวัน และ เวลาท่ีสถานทูตนัดหมาย 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้
ภายในวันท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ าตาม
เวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้า
มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่ง
ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง 
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอ
นัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวัน เดินทาง
อย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเท่ียว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลง
นามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเ งิน 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆท้ังหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดังนี้ 



 

 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่าย
ตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน า
เท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับ
ราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือ
เอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน 
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ี
จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสาย
การบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ า
เป็นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 
 
 



 

 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , 

ห้องพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการ
เข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น 
ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายท่ีพักเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ การยื่นค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 
1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค าร้องขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15 -20 วัน ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-

อาทิตย์ ในบางกรณี) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับก าหนดการนัดหมายวัน

และเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง 
รวมไปถึงมีความจ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วง
ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมัดจ า 
พร้อมแจ้งวัน และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่าง
ช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีที่สุดที่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ท้ังนี้ 
การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  



 

 

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ 
เท่านั้น  
** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีก
คร้ัง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทาง
ในช่วงท่ีทางบริษัทจะเริ่มด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25 -30 วัน ก่อนเดินทาง
เป็นอย่างน้อย หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายัง
ไม่ด าเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านด าเนินการยื่นวีซ่าหลัง
คณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการยื่นก่อนคณะ แต่คณะท่ีท่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่
คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) 
ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจ าเป็นต้อง
ด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติท่ัวไปคือ 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ที่มีผู้สมัครเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลา
มากกว่าปกติ) 

6. หลังจากท่ีผู้สมัครได้ท าการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท าการยืมหนังสือ
เดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจ า
เป็นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้
หนังสือเดินทางกะทันหัน ท าให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจ
ท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องช าระค่าธรรมเนียม และ 
ค่าบริการใหม่ท้ังหมด โดยค านึ งถึงระยะเวลาท่ีเหลือก่อนเดินทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคัญก่อน
ด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ 
ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ท่ีวีซ่าเชง
เก้นฉบับนั้นๆออก และต้องการใช้เดินทางท่องเท่ียวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตาม



 

 

เงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพ านักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มาก่อนแล้วอย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่า
ชนิดท่องเท่ียวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดท่ี
อนุมัติในหน้าวีซ่า ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเข้า
ประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น 
เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธ
จากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น
การถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้
ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวี
ซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือ
ในส่วนนี้เพื่อให้การยื่นค าร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทูตเป็น
ส าคัญ 

11. การท่ีวีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ท้ังสิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก
ส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคัญการหย่า 
กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการ
รับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ  ประมาณ 1,000-1,500 
บาท กรณีนี้ จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 



 

 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ 
(ไม่จ าเป็นต้องมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 
1. เกีย่วกับท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางท่ีมาด้วยกัน ได้นั่ง
ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อช าระกับเมนูใหม่ท่ีต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่
สามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึง
วัฒนธรรมประจ าชาติของแต่ละสายการบินท่ีก าลังให้บริการท่านอยู่ 

 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ี

ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ าเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการ
เดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ท้ังฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในส่วนนี ้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วท้ังหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุ
ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์
ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัย
อ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

9. นักท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อัน
ไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการ
ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทาง
บริษัท หรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย
ให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผู้เดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 



 

 

การเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมี

หน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป 

ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ ากับวีซ่าประเทศอื่นๆ
ท่ีเคยได้รับ เท่านั้น 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 
เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่
จ าเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัว
จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ท่ีอยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าท่ีการงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ท้ังนี้ อยู่ท่ีดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีรับยื่นเท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้อง
เป็นภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกลุ ให้ถกูต้องตามหน้าหนงัสือเดนิทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน 

ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** 



 

 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับ

ยื่นได้ ** 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
7. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
8. ส าเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปบีริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ท่ี
ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนาม
ส าเนาถูกต้อง 
- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 
- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 
- ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร 
, พี ่, น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามา

ด้วย และจ าเป็นต้องยื่นเอกสารส าคัญดังนี้ ** 



 

 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของ
บัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นดัยื่นวซี่า 
** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน 

ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** 
** จ าเป็นต้องใช้ทั้งผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจ

ปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 
** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement 

คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือการยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
สถานที่ยื่นค าร้องวีซ่า : ศูนย์ยื่นค าร้องขอวีซ่า VFS ประเทศเนเธอร์แลนด์ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได้ ประทับตราจอดรถได้ฟรี 1 ชั่วโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกที่ 3 เป็นการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางด้าน 
ขวามือ สังเกตได้ง่าย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หม้าย            แยกกันอยู่ 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันท่ีออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 
8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... 
9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 
10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 
11. ชื่อสถานที่ท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
ไม่เคย 

   เคยได้รับ     
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันท่ี ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันท่ี ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันท่ี ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมัคร 
   ตัวผูส้มัครเอง 
   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 



 

 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 
 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเปน็จริงทุกข้อโดยละเอียด 
ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเปน็เพียงตัวกลางในการอ านวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


