
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หนึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  - ท่าอากาศยานนานาชาติ

อมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด์                      (-/-/-) 

10.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิ Eva Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์ห ้

ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

12.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอร์ดมั สคิปโฮล เมืองอ ัมสเตอร์ดมั ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ Eva Airways เทีย่วบนิที ่BR075 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 



 
19.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอ ัมสเตอร์ดมั สคิปโฮล เมืองอ ัมส เตอร์ดมั  ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย

ประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport , Amsterdam , Netherland 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สอง เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- เม ืองอมัสเตอร์ดมั - เม ืองลิสส์เซ่ - เทศกาล

ดอกทิวลปิ - ดไีซนเ์นอร ์เอาท์เล็ท โรมอนด ์- เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั     (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ ัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด ์

(Netherlands) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอัมสเตลิ (Amstel) เริม่ก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็น

เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงศูนย์กลางทางประวัตศิาสตรท์ ีส่ าคัญแห่งหนึง่ของทวปี

ยุโรป โดยเฉพาะช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่17 ซึง่เป็นช่วงยุคทองของเนเธอรแ์ลนด ์ถงึแมเ้มอืงอัมสเตอร์ดัมจะ

เป็นเมอืงหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน้อยู่ท ีเ่มอืงเฮก น าท่านเดินทางสู่ เมือง

ลิสส์เซ่ (Lisse) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี เมอืงเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นหมู่บา้นทีป่ระชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเ้มอืงหนาว

ในไร่กวา้ง เป็นหลัก  น าท่าน เขา้ชม เทศกาลดอกทวิลิป (Tulip Festival) หรอื เทศกาลดอกควิเคน

ฮอฟ (Keukenhof Festival) ที ่1 ปี จดัขึน้เพยีงคร ัง้เดยีว ประมาณ ช่วงวนัที่ 21 มีนาคม ถึง 

วนัที ่19 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปดว้ยดอกทวิลปิทีม่มีากกว่า 7 ลา้นตน้ ออกดอกบาน

สะพร่ังอยู่ดูละลานตา ประดับตกแต่งรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่เก่าแก่ มทีางเดนิอันร่มรืน่ บา้งก็ม ีงาน

ประตมิากรรมประดับสวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มสีระน ้า และ น ้าพุ มศีาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ

ดอกไมต่้างๆมากมายใหท้่านไดช้ม ** การเบง่บานของดอกทวิลิปใหช้มความสวยงาม ขึ้นอยู ่กบั

ปัจจยัทางสภาพภูมอิากาศเป็นส าคญั ทางบรษิทัจะพยายามใหท้า่นไดช้มความสวยงามของดอก

ทวิลิปใหม้ากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท าได ้โดยโปรแกรมอาจปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง เป็นส าคญั ** น าท่านเดนิทางสู่ ดไีซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด ์

(Designer Outlet Roermond) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สินคา้แบ

รนดเ์นมชัน้น าอย่างจุใจ อาทเิช่น GUCCI , PRADA , BALLY , BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , 

SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาท)ี เมอืงส าคัญรมิ

แม่น ้าไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศูนย์กลางทางการคา้ งาน

ศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่   

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Leonardo Hotel Koeln Airport , Cologne , Germany หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม เมอืงโคโลญ - มหาวิหารแหง่เมอืงโคโลญ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวิหารแฟรงกเ์ฟิร์ต - 

จตัุรสัโรเมอร ์- โบสถเ์ซนตน์โิคลาส - น า้พุแหง่ความยุตธิรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรง

เฟิรต์ - ถนนไซล ์                                                                (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม่ก่อสรา้งตัง้แต่ปี 

1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากว่า 600 ปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และสรา้ง

เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที่ใหญ่และ

สูงทีสุ่ดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร 

ยาว 144 เมตร สรา้งเพื่ออุทศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มาร ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมอืงทีตั่ง้อยู่บน

รมิฝ่ังแม่น ้าไมน ์ของ ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตต่ิอเนือ่งอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมอืงที่

กษัตรยิ์และจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพิธรีาชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนีเ้มอืงแฟ

รงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศูนย์กลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมอืงทีม่คีวามร ่ารวยมาก

ทีสุ่ดในสหภาพยุโรปอกีดว้ย  



 
น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ ีม่ ี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดแห่งเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึน้แบบกอธคิ ในช่วงศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดตีกาลมหาวหิาร

แห่งนียั้งใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่งโรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวม

จติใจของชาวเยอรมันตัง้แต่ศตวรรษที ่19 เป็นตน้มา น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัโรเมอร ์(Romer Square) 

เป็นหัวใจของเมอืงเก่าเล็กๆ เป็นสิง่ก่อสรา้งประวัตศิาสตรท์ ียั่งคงหลงเหลอืภายหลังสงครามโลกครัง้ท ี่สอง 

ทีบ่รเิวณนีถู้กท ิง้ระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมือ่คนืวันที ่22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี้ประกอบดว้ย 

โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุ้ง งานประตมิากรรมงดงาม

นีช้ือ่ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื น า้พุแหง่ความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่ง

ความยุตธิรรมชือ่จัสทเิตยี (Goddess Justitia) ตัง้อยู่กลางจัตุรัสมอืซา้ยถอืตราช่ังแต่มือขวาถ ือดาบดูน่า

เกรงขาม บรเิวณเดยีวกัน เป็นทีตั่ง้ของ ศาลาวา่การเมอืงแฟรงก์เฟิร ์ต (Frankfurt City Hall) เป็น

อาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปป้ันของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์ส ิทธิ์ 4 

พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกาอันแสดงถงึสัญลักษณ์แห่งความเทีย่งธรรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนไซล์ (Zeil Shopping Promenade) ถนนทีม่หีา้งสรรพสนิคา้ทันสมัยและรา้นคา้

ชัน้น ามากมายรวมตัวกันอยู่ อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั NH Frankfurt Airport West , Frankfurt , Germany หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สี ่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั - เมอืงลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบิร์ก - ย่านเมือง

เกา่เมอืงลกัเซมเบิร์ก - สะพานสมยัโรมนั - โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลกัเซมเบิร์ก - 

บรสัเซลส ์ประเทศเบลเยี่ยม - อะโตเมีย่ม - จตัุรสักรองค ์ปลาซ - โบสถจ์คั เซอร ์คอร์เดน

เบริก์                                         (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ประเทศ

ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) เมอืงทีม่พีื้นท ีข่นาดเล็กทีสุ่ดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีพื้นท ี่ประมาณ 

2,586 ตร.กม. น าท่าน ผ่านชม ยา่นเมอืงเกา่เมอืงลกัเซมเบริก์ (Old Town Luxemburg) เมอืงแห่ง

แกรนด์ดยุค ผ่านชม สะพานสมยัโรมนั (Bridge of Roman) , โบสถ์โนเตรอะดาม เมือ ง

ลกัเซมเบริก์ (Notre-Dame de Luxembourg) ประตมิากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต ์

ศาลาว่าการเมอืงลักเซมเบริก์ พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนต์ไมเคิล และ 

ป้อมปราการสมัยโรมัน ท่านจะไดสั้มผัสววิทวิทัศนท์ ีส่วยงามของบา้นเรอืนสมัยเก่าท ีตั่ง้เรยีงรายอยู่ตามแนว

เขา น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซลส์ (Brussel) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมือง

หลวงของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัง้อยู่ในทวปียุโรปตะวันตกเฉยีงเหนอื เบลเยี่ยมเป็นประเทศ

เก่าแก่ท ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยู่ในยุโรปยุคกลาง 

ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คู่ีบ่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกัน ดว้ยตีกรามบา้นช่องและ

สถาปัตยกรรมส าคัญๆ เช่น มหาวหิาร หอระฆัง ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย่าง

ครบถว้น นอกจากนีเ้มอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นที่ตั ้งของสถานที่ราชการที่ม ีความส าคัญของสหภาพยุโรป 

อย่างเช่น ส านักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และ Nato น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลึก กับ สถาปัตยกรรมแห่ง

วทิยาการ อะโตเมยีม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี ้มคีวามสูง 330 ฟุต ประกอบดว้ยวัตุทรงกลม 9 

ลูก แต่ละลูกมเีสน้ผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดือน ใน

การออกแบบ นานพอๆกับระยะเวลาการสรา้ง ภายในลูกกลมๆ ของอะโดตเมียมแบ่งเป็น จุดชมวิว 

หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนทิรรศการ และตรงแกนกลางใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์ ีว่่ากันว่าเป็น ลิฟท์ท ี่เ ร็วท ี่สุดใน

ยุโรป สถานทีแ่ห่งนีส้ะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาตใินศตวรรษที ่20 และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

โลกหลังความบอบช ้าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน เอ็กซโ์ป 1958 เมือ่วันที ่17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อ

แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป  น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) 

หรอืท ีจ่ะเรยีกกันอกีอย่างว่า จัตุรัสแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็น

สถานทีท่่องเท ีย่วอันดับหนึง่ของประเทศเบลเยียม จัตุรัสกรองด ์ปลาซ นัน้ไดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ด

ของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธคิ และ นโีอโกธคิ เรยีกว่าเป็นจุด

รวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ทีง่ดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยทีน่ ีนั่น้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยูเนสโกอกีดว้ย ซึง่อาคารส่วนใหญ่นั้นจะสรา้งมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่

ลอ้มรอบจัตุรัสแห่งนีอ้ยู่จะมคีวามสูงเป็นอย่างยิ่ง เเต่อาคารเหล่านี้ก็เคยถูกท าลายดว้ยน ้ามือของทหาร

ฝร่ังเศสทีใ่ชปื้นใหญ่ยิงท าลายทิง้ หลังจากทีก่องทัพฝร่ังเศสพ่ายเเพอ้ย่างยับเยินที่วอเตอร์ลู  ผ่านชม 



 
อาคารที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่ม ีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที่ โบสถ์จคั เซอร์ คอร์เดนเบิร ์ก 

(Jacques-sur-Coudenberg) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่18 นอกจากนีแ้ลว้บรเิวณแห่งนีจ้ะมกีารจัด

งานเทศกาลส าคัญๆต่างๆของประเทศอกีดว้ย 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ibis Brussel Centre Gare Du Midi , Brussel , Belgium หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัที่หา้ เมอืงบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - เม ืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่า

การเมอืงแอนท์เวิรป์ - โบสถแ์หง่เจา้หญงิ - หมูบ่า้นกธูีรน์ ประเทศเนเธอแลนด์ - ล่องเรือ

ชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธูีรน์ - ย่านดมัสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

                                            (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงใหญ่อันดับ 2 

รองจากเมอืงบรัสเซลส์ ของ ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รูจั้กกันว่าเป็น

ศูนย์กลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซือ้ขายกันทีเ่มอืงแห่งนี ้นอกจากนียั้งโดดเด่นทั ้ง

เรือ่งแฟช่ันแนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโกรท มาร์ค 

(Grote Markt) ย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงและแวะชิมขนม

หวานแสนอร่อยรวมทัง้รา้นขายช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงมากมาย หรอื เลอืกน่ังรับประทานอาหารอร่อยๆ ตาม

ดว้ยการจบิเบยีรช์วิๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอกีตัวเลอืกทีน่่าสนใจไม่แพก้นั นอกจากตลาดแลว้ ความ

ใหญ่โตของ ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall) ซึง่ตัง้ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตก ก็

เป็นสิง่ท ีด่งึดูดนักท่องเท ีย่วไดม้ากมายเช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ ีผ่สมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้

กับอติาเลยีนไดอ้ย่างลงตัว ผ่านชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถ์สไตล์

โกธคิขนาดใหญ่ทีสู่งท ีสุ่ดในประเทศเบลเยียม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึความงดงามทีถู่กประดับตกแต่งอย่าง

วจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประตู รูปป้ัน ทางเดนิ เรยีกไดว่้าทุกอย่างงดงามไรท้ ีต่ ิดา้นในมจัีด

แสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนท์เวิร์ป 

รวบรวมใหผู้ช้ืน่ชอบศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์ห่งนี ้ น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกีธูร ์น (Giethoorn) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาท)ี หมู่บา้นในฝันทีป่ราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด ์

(Netherlands) ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านัน้ มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกันดใีนฐานะ 

" เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการทีเ่ป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้ง

เดนิทางผ่านคลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่มเพื่อใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกันภายใน

หมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ซึง่กว่าจะมาเป็นหมู่บา้นแสนสวยทีเ่ราเห็นอยู่ทุกวันนี ้ท ีน่ ีถู่กคน้พบโดยชาวเมดิ

เตอรเ์รเนยีนเมือ่ปี 1230 ในขณะนัน้มซีากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จงึไดตั้ง้ชือ่ว่า " เกย์เธนฮอรน์ " ซึ่ง

หมายถงึ เขาแพะ แต่เมือ่เวลาผ่านไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กธูีรน์ " ในทีสุ่ด ส่วนสาเหตุ

ของแม่น ้าทัง้หมดซึง่อยู่ท ีน่ ีก่็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดตีทีน่ ีเ่คยถูกใชเ้ป็นเหมอืงขุดถ่านหินเลนมา

ก่อน และรูท ีถู่กขุดนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมัยก่อนก็ใชส้ายน ้าเหล่านี้เป็นทาง

ขนส่งถ่านหนิเลนในทีสุ่ด น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn 

Boat) (ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 1 ช่ัวโมง) น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นดมัสแควร ์(Dam Square) เป็นลาน

กวา้งขนาดใหญ่ ทีม่สีถานทีส่ าคัญๆตัง้อยู่มากมาย อย่างมุมหนึง่เป็นทีตั่ง้ของโบสถใ์หม่ท ีส่รา้งขึ้นในตอน

ปลายศตวรรษที ่14 และผ่านการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงจนถงึสรา้งใหม่ หลายต่อหลายครั้งจนมีความ

สวยงามน่าชมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน บริเ วณเดียวกัย  คือ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National 

Monument) เป็นรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู ท้ ี่

เสยีชวีติในสงครามโลกครัง้ท ี ่2 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport , Amsterdam, Netherland 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 
วนัที่หก เม ืองอมัสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลงัคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชรและอญัมณี - 

โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอร์ดมั  - ย่านงานศิลป์และ

ของเกา่ - ย่านคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั - ศูนย์การคา้คาลเวิลโทล - ท่าอากาศยาน

นานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอร์แลนด ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย                                         (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ล่องเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบา้นเรอืน และ วถิชีวีติความเป็นอยู่แบบชาวดัชตท์ ี่

สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบที่ม ีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร 

เอาไวส้ าหรับขนเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรอืผ่านบา้นเรอืนแพทีอ่ยู่รมิคลองที่ม ีอยู่มากถึง 2 ,500 

หลัง แลว้ไปชมเขตทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของเมอืงอัมสเตอดัม ชมตกึรามบา้นช่องทีตั่ง้อยู่รมิคลองอันมเีอกลักษณท์ ี่

สวยงามแปลกตา ซึง่บา้นรมิคลองเหล่านีจ้ะมส่ีวนหนา้บา้นไม่กวา้งมากนัก และสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม

สเปนผสมกับเรอเนสซองสตั์วตกึใชอ้ฐิแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็นภาพปูนป้ันเทพเจา้กรีกอย่าง

สวยงาม และหนา้จ่ัวมไีมย้ื่นออกมา เพื่อแขวนลอกไวส้ าหรับขนสิง่ของเขา้บา้นทางหนา้ต่าง เพราะหนา้บา้น

แคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาทีไ่ม่สามารถหาชมทีไ่หนได ้น าท่านเดนิทางสู่ สถาบนัเจียระไนเพชร

และอ ัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจน

ขัน้ตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีท ีม่ค่ีาท ีสุ่ด มชีือ่เสยีงทีสุ่ดในโลก ดว้ยผลงานที่ม ีชื่อเสียงไปทั่ว

โลก คอืฝีมอืการเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอนิอร”์ ของสมเด็จพระราชนิ ีอลซิาเบ

ธแห่งประเทศอังกฤษ ก็เป็นผลงานจากทีน่ ี ่น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น 

(Heineken Experience) ตน้ก าเนดิของเบยีรไ์ฮเนเกน้อยู่ท ีเ่มอืงอัมสเตอรดั์ม ประเทศเนเธอร์แลนด ์

ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญ่ทีสุ่ดอันดับ 3 ของโลก เป็นเบยีรท์ ี่

มคุีณภาพและรสชาตดิที ีสุ่ด การันตดีว้ยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง และ

ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑใ์หนั้กท่องเท ีย่วไดเ้ยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตตัิง้แต่ก่อตั้งโรง

เบยีรแ์ห่งนีข้ ึน้มา และจ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ** คา่บตัรเข้าชม 

โรงงานผลิตเบยีรไ์ฮเนเกน้ ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 880 

บาท (THB.) ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ เมือง

อมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) เพื่อถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ตัวอักษร “I amsterdam” ผูค้น เป็นสถานที่

ท ีร่วบรวมงานศลิปะของจติรกรชาวดัตชท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เปิดใหนั้กท่องเท ีย่วเขา้เยี่ยมชมมานานนับ 10 ปี

แลว้ มจัีดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย เช่น ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ 

Johannes Vermeer ซึง่มมีากกว่า 8,000 ผลงาน ** ค่าบตัรเข้าชม พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ เมือง

อมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงินไทย ประมาณ 720 บาท (THB.) 

ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นงานศลิป์และของเกา่ (Spiegelkwartier) 

ทีน่ ีเ่ป็นสถานทีส่ าหรับผูรั้กงานศลิปะ เพราะเป็นแหล่งขายงานศลิป์และสนิคา้เก่าแก่ทัง้หลาย ดังนั้นถา้คุณ

เป็นนักช็อปที่มองหาของที่ม ีประวัติศาสตร์หรือประวัติความเป็นมา ที่นี่คือแหล่งที่ใ ช่ส าหรับคุณ                  

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็นถนน

สายหลักของการชอปป้ิงของเมอืงอัมสเตอรดั์ม โดยรา้นเสื้อผา้ส่วนมากจะเป็นรา้นแบรนด์ทั่วไปที่คุณ

สามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลักๆทั่วโลก นอกจากนีก้็ยังมรีา้นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมราคาแพงตัง้อยู่บา้งเช่นกัน 

โดยสถานทีท่ ีด่ที ีสุ่ดส าหรับการมองหารา้นเสือ้ผา้ทุกยี่หอ้ คอื ศูนยก์ารคา้คาลเวลิโทล (Kalvertoren) 

เพราะไม่ว่าคุณจะคดิถงึแบรนดอ์ะไร ท ีน่ ีก่็ลว้นมอีย่างทีคุ่ณตอ้งการ 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค ่า เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิ ัมสเตอร์ดมั สคิปโฮล เมืองอ ัมสเตอร์ดมั ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้

ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

21.40 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva 

Airways เทีย่วบนิที ่BR076 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

วนัที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

*********************** 

หมายเหตุ :: โปรแกรมการเดนิทางอาจมเีปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเท ีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กม ี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ต ัว๋ 

21 - 27 มนีาคม 2562 
21MAR BR075 BKK-AMS 12.30-19.35 

26MAR BR076 AMS-BKK 21.30-14.30+1 52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

04 - 10 เมษายน 2562 
04APR BR075 BKK-AMS 12.30-19.35 

09APR BR076 AMS-BKK 21.40-13.40+1 59,999 59,999 59,999 11,999 46,999 

06 - 12 เมษายน 2562 
06APR BR075 BKK-AMS 12.30-19.35 

11APR BR076 AMS-BKK 21.40-13.40+1 62,999 62,999 62,999 11,999 49,999 

09 - 15 พฤษภาคม 2562 
09MAY BR075 BKK-AMS 12.30-19.35 

14MAY BR076 AMS-BKK 21.40-13.40+1  52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

11 - 17 พฤษภาคม 2562 
11MAY BR075 BKK-AMS 12.30-19.35 

16MAY BR076 AMS-BKK 21.40-13.40+1  52,999 52,999 52,999 11,999 39,999 

16 - 22 พฤษภาคม 2562 
16MAY BR075 BKK-AMS 12.30-19.35 

21MAY BR076 AMS-BKK 21.40-13.40+1  49,999 49,999 49,999 11,999 36,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทา่นละ 

ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

 

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

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)  

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบิน Eva Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. 

เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท ีโ่รงแรมมีหอ้งพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ท ีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่ม

เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

 

 

 



 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท ีไ่ม่ได ้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

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

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

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

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3 ,500-4,000 

บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและ

คา่บรกิารส่วนนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั 

โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงินมัดจ า ส่วนนี้

ภายในวันถัดไป ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ 

กรณีท ีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทุกพีเรยีดทางบรษัิทมที ีน่ั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 31 วนั 

กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีที่อยู ่ในช่วงรอผลการอนุมตัิว ีซ่า รอนดั

สมัภาษณ์วซี่า ท ีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเท ีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท  ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถ ือ

ว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเท ีย่ว

หรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลง

นามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระ

เงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที่ม ีค่าใช้จ่าย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 31 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการน าเท ี่ยว

ใหแ้ก่นักท่องเท ีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเท ีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   



 
4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท ีม่ผูีเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 

เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่

มวีซ่ีา แต่หากทางนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นตท์กุท่านยนิดที ีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการทีม่นัีกทอ่งเท ีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยินดที ีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีท ีลู่กคา้ด าเนนิการยื่นวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีท ีว่ซ่ีาไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เก ิดขึ้นจริง

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

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

ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ่มตามจรงิท ีเ่กดิขึ้น

จากนักท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่ม ีขนาด

กะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทุกท่าน จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับค ารอ้งขอวซ่ีา เพื่อสแกนลายนิว้มอืทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซ่ีาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย์ 

ในบางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแต่ละช่วงเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซ่ีาแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซ่ีาจะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทูตหรอืศูนย์รับค ารอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยื่นวซ่ีาวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพิจารณาวซ่ีา (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยื่นวี

ซ่ามาก่อน แผนกวซ่ีาจะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยื่นว่างช่วงทีท่่านสะดวก แผนกวซ่ีาจะด าเนนิการใหด้ที ีสุ่ดทีจ่ะ

ช่วยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเตมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกว่าปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพิเศษนีไ้ด ้ไดแ้ก่ องักฤษ อิตาลี ฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เท่านัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกคร ัง้ อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท ีท่่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกก่อนแต่

วซ่ีายังไม่ออก เนือ่งจากท่านยื่นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวซ่ีาแบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ 

ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท ีย่ว ท ีม่ผูีส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ



 
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยื่นขอวซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีท ีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซ่ีา อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซ่ีา และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการ

พิจารณาเป็นส าคัญก่อนด าเนนิการ 

7. กรณีท ีท่่านมวีซ่ีาท่องเท ีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางท่องเท ีย่วกับคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซ่ีานัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คือ วีซ่าออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้

ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นในทุก

กรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท ีท่่านมวีซ่ีาประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท ีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

รวมถงึวซ่ีาชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัติในหนา้วีซ่า 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่ม ีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ท ีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตให ้

เช็คอนิไดเ้นือ่งจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับ

จากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จ

แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตฯ ไม่ม ี

นโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในส่วน

นีเ้พื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดุลยพินจิของเจา้หนา้ท ีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีท ีท่่านถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาต

การใชห้นังสอืเดนิทางพิเศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั ้งฝ่ังประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่

จะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวรน์ ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

เงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซ่ีา และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีท ีนั่กท่องเท ีย่วหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซ่ีามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดินทาง ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถ ึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเท ีย่วท ี่ไม่ไดเ้ก ิดจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท ีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสูงขึน้ 



 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเท ีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุ

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซ่ีาไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท ีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ท ีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

 

 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
1.  หนงัสือเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้

ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ (หนงัสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายมาแลว้

ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซ่ีาประเทศอืน่ๆท ีเ่คยไดรั้บ เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / 

หรอืใบจดทะเบยีนพาณิชย์หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ

ระบุชือ่ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมาย

จะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ท ี่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน  เป็น

ภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท ีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี ้อยู่ท ีดุ่ลยพินจิของเจา้หนา้ทีรั่บยื่นเท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแล้วไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสือเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพิจารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแล้ว ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสี่วนตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสี่วนตวัได ้ซึ่งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสูตบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบูิรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบูิรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 



 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ท ี่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

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

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลือดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , 

พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอ้างอิงไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสือรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี

(ผูร้บัรอง) ยืนยันรับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** โดย

สะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแล้ว ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 

วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สูตบัิตร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพ ือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซี่า : ศูนยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศเนเธอแลนด ์อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ช่ัวโมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีสุ่ด 

ซอย สุขุมวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สังเกตไดง่้าย จุดนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบ ือ้งตน้ เพ ือ่ขอยืน่วซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

1. ชือ่ - นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

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

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

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

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

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบนั(ที่พกัอาศยัอยู่จรงิ) ............................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบอุาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

11. ชื่อสถานที่ท างาน/สถานศกึษา และที่อยู่ ................................................................................. 

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

เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไม่เคย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มีผูอ้ื่นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางร่วมกับทา่น ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

 

 

** ผู้สมคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนที่สุดเพือ่ ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูตฯเท่าน ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ ** 

 
 
 

 

 


