
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
��.�� น. พรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั'น 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบิน EVA 

AIRS เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั'นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที�บริษัทฯ คอย
ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื�องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

?@.�� น. ออกเดินทางสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั โดย สายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR075 
 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �� ชั �วโมง) 
19.�� น. เดินทางถึง สนามบินสคิปโฮล กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ตั'งอยู่ริมฝั �งแม่นํ'า Amstel เป็นเมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์และเป็นเมืองศูนยก์ลาง
ประวัติศาสตรที์�สาํคญัแห่งหนึ�งในทวีปยุโรป นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร 
� นาํคณะเขา้สูที่�พกั DORINT AIRPORT HOTEL, AMSTARDAM หรอืเทียบเท่า 

วนัที�สอง อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหนัลมซานสค์นัส ์–  DESIGNER OUTLET ROERMOND –  
   เมืองโคโลญ (เยอรมนั) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสค์นัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
-. นาที)  ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์ที�
ใชก้งัหนัลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั<งแต่ศตวรรษที� 17-18 โดยทาํหน้าที�ผลิต
นํ<ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม ้นอกจากนี< ภายในหมู่บา้นแห่งนี< ยงัมีพิพิธภัณฑ์ที�
น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอรี�–ชีสฟารม์ นาฬิกา รา้นขายเครื�องกาแฟและชา  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง)  

อิสระใหท่้านเลือกซื< อสินคา้แบรนดเ์นมสช์ั<นนําอย่างจุใจ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, GUESS, SUPERDRY ,NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, 
CLARK, DESIGUAL, KIPLING, LEVI’S, ฯลฯ  

ค ํ �า *** อาหารคํ �า อิสระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกแก่การชอ้ปปิ' ง *** 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � 

ชั �วโมง) เมืองสาํคญัริมแม่นํ<าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลาง
ทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั<งยงัเป็นแหล่งผลิตนํ<าหอมออดิโคโลญ 4711 อนั
ลือชื�อ 

  � นาํคณะเขา้สูที่�พกั LEONARDO AIRPORT HOTEL , COLOGNE หรอืเทียบเท่า 



 

วนัที�สาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตรุสัโรเมอร ์– ถนน ZEIL 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอาํนาจ จากนั<นใหท่้านถ่ายรูปกบั มหา

วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ�มก่อสรา้งมาตั<งแต่ปี ��-c แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุด
พกัการก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 
�cc. มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารที�ใหญ่
และสูงที�สุดในโลกในสมัยนั<น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง �fg 
เมตร กวา้ง ch เมตร ยาว �-- เมตร สรา้งเพื�ออุทิศใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี (ไม่
รวมโซน Chamber&Tower) 

 
 
 
 
 
 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดินทาง � ชั �วโมง) เมืองที�ตั<งอยูบ่น

ริมฝั�งแม่นํ<าไมน์ เป็นเมืองที�มีประวติัต่อเนื�องอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที�ซึ�งกษัตริย์
และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เ ป็นสถานที�ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน 
นอกจากนี< แฟรงเฟิร์ตยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของเยอรมณีและเป็น
เมืองที�มีความรํ �ารวยมากที�สุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ยนําท่านแวะชม นําท่านแวะถ่ายรูป ณ 
จตุรสัโรเมอร ์(Romerberg)ซึ�งหมายถึงคาํว่าโรมนัในภาษาเยอรมนั บา้นที�ซื< อโดยสภาเมือง
ใน1405 จากครอบครวัพอ่คา้เศรษฐี บา้นหลงักลางกลายเป็นศาลากลางจงัหวดัในเวลาต่อมา
และมีการเชื�อมต่อในภายหลงักบัอาคารขา้งเคียงรวมจาํนวน 9 หลงัเป็นยา่นตลาดเก่าหรือ
Complex ของนครแฟรงก์เฟิรต์ โดยในอดีต Complex แห่งนี< ถูกทําลายพินาศย่อยยบัโดย
ระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั<งที�สอง แต่ไดถู้กฟื< นฟูใหก้ลับมามีสภาพดีดั �งเดิม นําท่าน
เดินทางสู่ ยา่นถนน ZEIL ที�มีหา้งสรรพสินคา้ที�ทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย อิสะชอ้ปปิ< งสินคา้
แบรนดเ์นมชั<นนําตามอธัยาศยั  

 



 

 
 
ค ํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื' นเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั 

� นาํคณะเขา้สูที่�พกั NH HOTEL, FRANKFURT หรอืเทียบเท่า 
วนัที�สี� แฟรงกเ์ฟิรต์ - ลกัเซมเบิรก์ – บรสัเซลส ์(เบลเยยีม) – อะตอมเมี�ยม –  
  จตรุสักรองดป์ลาซ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบิรก์ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ z ชั �วโมง) นครรฐัที�มีพื< นที�ขนาดเล็กที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรป (2,586 ตร.
กม.) ผ่านชมยา่นเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมยัโรมนั 
โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  
พระราชวงัที�ประทบัของแกรนดด์ยุค  อาคารรฐัสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมยั
โรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองที�บา้นเรือนตั<งเรียงรายอยูใ่นแนวหุบเขาดสูวยงามยิ�ง 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
บ่าย นําท่านเที�ยวสู่ เมืองบรสัเซลส ์(Brussels)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง z. นาที)

เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมและยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพ
ยุโรปอีกทั<งยงัเป็นศนูยบ์ัญชาการกลางขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือหรือ 
NATOอีกดว้ย นําท่านแวะถ่ายรูปกบั อะตอมเมี�ยม (Atomium) ที�มีสถาปัตยกรรมรูปทรง
อะตอมสงู 102เมตร ก่อสรา้งในรปูทรงที�เป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยนิูเวอรแ์ซล เอ็กซิบิชั �น 
ในปี ค.ศ.1958นําท่านเขา้สู่ จตุรสักรองดป์ลาซ (Grand Place of Brussel) ถือเป็นหวัใจ
สาํคญัของเมืองบรสัเซลส ์(Brussels) ซึ�งชาวเบลเยี�ยมยกยอ่งใหว้่าเป็น จตุรสัที�งดงามที�สุดใน
โลก เป็นกลุ่มอาคารที�สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทั<งบาโรค้ โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที�ซึ�ง
องคก์รยเูนสโกย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกตั<งแต่ปี ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจตุัรสั 
กรองด ์ปลาซ ถูกทหารฝรั �งเศสยิงระเบิดเขา้ทําลายเพื�อแกแ้คน้ที�ฝรั �งเศสเคยแพส้งครามใน
เบลเยี�ยมตอนใตช้าวเมืองบรสัเซลร่วมแรงร่วมใจช่วยกนับูรณะอาคารกระทั �งกลบัมาดูดีอยา่ง
เดิม หลงัจากนั<นมีการซ่อมแซมอีกหลายครั<งจนดูสวยงามดงัที�เห็นในปัจจุบนั นําท่านถ่ายรูป
เป็นที�ระลึกกบั รูปปั'นเด็กนอ้ยยนืปัสสาวะแมนิเกนพิส (Manneken Pis) สญัลกัษณ์ของ
เมืองนี<  และนํ<าจากนํ<าพุนี< ชาวเมืองและชาวต่างชาตินิยมดื�มกนัเมื�อมาถึงกรุงบรสัเซลส ์ 

 
 
 
 
 



 

              
ค ํ �า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

� นาํคณะเขา้สูที่�พกั IBIS HOTEL, BRUSSELS หรอืเทียบเท่า 
วนัที�หา้ บรสัเซลส ์– ลิสส ์–  ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 – อมัสเตอรด์มั – 

จตรุสัดมัสแควร ์  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลิสส ์Lisse ซึ�งเป็นหมู่บา้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูก
ดอกไมเ้มืองหนาวในไร่กวา้ง นําท่านเขา้ชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ซึ�ง
ในชว่งระหวา่งปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดใหเ้ขา้ชมเพียงปีละ
หนึ�งครั<ง ภายในประกอบไปดว้ยทิวลิปที�มีมากกว่า 7 ลา้นตน้ ออกดอกบานสะพรั �งอยู่ดู
ละลานตา ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื�น บ้างก็มีงาน
ประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระนํ< าและนํ<าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ 
เกี�ยวกบัดอกไมม้ากมาย  
 
 
 
 
 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
บ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) นําท่านชม จัตุรัสดัมสแควร ์(Dam 

Square) ศนูยก์ลางของเมืองที�มีอนุสรณ์สงครามเพื�อราํลึกถึงทหารที�เสียชีวิตในสงครามโลก
ครั<งที� � และอดีตศาลาว่าการเมืองที�หลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที�
จกัรพรรดิ นโปเลียนแหง่ฝรั �งเศสเรืองอาํนาจ  

ค ํ �า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
� นาํคณะเขา้สูที่�พกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรอืเทียบเท่า 

วนัที�หก อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – HEINEKEN 
EXPERIENCE - สนามบินอมัสเตอรด์มั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเปลี�ยนบรรยากาศ ล่องเรอืหลงัคากระจก (Love Boat) ชมชีวิตความเป็นอยูช่าวดชัต ์
ที�สรา้งมาตั<งแต่ศตวรรษที� 17 มีเอกลกัษณพิ์เศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที�มีตะขออยูช่ั<นบนสุด
ของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอรนิ์เจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างเสน้ทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนที�อยู่ ริม
คลองที�มีอยู่มากถึง 2,500หลัง ต่อดว้ยการชมเขตเมืองเก่าแก่ที�สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม 
จากนั<นนําท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู ้



 

ชาํนาญตลอดจนขั<นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีที�มีค่าสุดและมีชื�อเสียงที�สุดในโลก 
และมีชื�อเสียงและฝีมือระดบัเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยัมงกุฎเพชร “โคอินอร”์ ของ
สมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแหง่องักฤษ  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
บ่าย นําทุกท่านสู่ HEINEKEN EXPERIENCE เบียรไ์ฮเนเกน้ เชื�อว่าทุกคนตอ้งรูจ้กั ตน้กาํเนิดของ

เบียรไ์ฮเนเกน้อยู่ที�เมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนดนี์� เอง ก่อตั<งขึ< นในปี ค.ศ. 1864 
ปัจจุบนัไฮเนเกน้เป็นบริษัทผลิตเบียรร์ายใหญ่ที�สุดอนัดบั 3 ของโลก เป็นเบียรที์�มีคุณภาพ
และรสชาติดีที�สุด การนัตีดว้ยรางวลัมากมาย ต่อมา โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตวัลง 
และถูกดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑใ์หนั้กท่องเที�ยวไดเ้ยี�ยมชมแทน โดยภายในจะจดัแสดงประวติั
ตั<งแต่ก่อตั<งโรงเบียรแ์ห่งนี< ขึ< นมา ขั<นตอนการผลิตเบียรแ์ละยงัเปิดใหนั้กท่องเที�ยวสามารถลิ< ม
ลองรสชาติของเบียรไ์ดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
17.�0 น. นาํคณะเดินทางสู่ เพื�อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ

เลือกซื' อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
@?.t� น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR�uv 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชเ้วลาประมาณ �� ชั �วโมง) 
วนัที�เจด็ เดินทางถึงกรุงเทพฯ   
?�.t� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ   
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ @-� 

ท่าน 

? เด็ก @ ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน?@ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน?@ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั wว 
@� มี.ค. – �t เม.ย. v? 49,999 49,��� 48,999 8,000 31,999 
07 - 13 เมษายน @yv? 54,999 54,999 53,999 9,000 36,9�� 
?t – @� เมษายน 2561 54,999 54,999 53,999 9,000 36,9�� 
@v เม.ย. – �@ พ.ค. v? y@,��� y@,��� y?,��� 9,��� �t,��� 



 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น** 
**ไม่รวมค่าวีซ่าเนเธอแลนด*์* 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง @ ขวบ ?�,��� บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั'งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน @� ท่านขึ' นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,���.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั&นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ, 

ที.จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที.เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย �4 วนั 
  

ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 6 ท่าน ซึ� ง
ถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ�มเติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ? า ซึ� งขึ?นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั?นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารนี' รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ<าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน z. กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  



 

� ค่าอาหารตามมื< อที�ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ �,...,... บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารนี' ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

� ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ ?@ ยูโร/ทริป/ทา่น 
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ ?t ยูโร/ทริป/ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม g% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย z% 
� ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยื�นวีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัที�สแกนนิ' ว) 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั<งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย �� วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์<นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี<  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั<นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี<  



 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ ***ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
ty วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั<งหมด 
ทั<งนี<  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื< อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั<งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี<  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั<นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
6. ในกรณีที�ลกูคา้ยื�นวีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรที์�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีที�วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ< นจริง 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์< สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั<น 

2. ทัวร์นี< เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั<งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั<งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �. 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย g วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย �. วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 



 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั<งนี<  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ< นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี< คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั<น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ< น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื< อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั<น  

�. นักท่องเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ
เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ
ส่วนที�บริษัทยงัมิไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั
ปฏิบติัเท่านั<น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
?. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ< นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน �.. มิลลิลิตร
ต่อชิ< น และรวมกันทุกชิ< นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ � ใบเท่านั<น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั<น  
@. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั<น  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั'น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ h เดือน และมีหนา้วา่งไม่ตํ �ากวา่ � หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด �.y x t.y ซม. ใบหนา้ประมาณ z ซม.  
จาํนวน � รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื< นสีขาวเท่านั<น 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรยีน 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  
หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า 
(มีอายุไม่เกิน z เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบ
จดทะเบียนการคา้ 

• กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริ�มงาน 
เงินเดือน จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื�อ
ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ที�มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที�อยู ่
และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีที�เป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

• กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) สาํเนาบัตรขา้ราชการ
บาํนาญ 

• กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี< แจงตนเองเกี�ยวกบัหน้าที�การ
งานเป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  
(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน �� วนั นบัจากวันนดัยื�นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั<นและตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านั<น กรุณาจดัเตรียมดงันี<  

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน ฉบบัจริงจากธนาคาร 
อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน () วัน นบัจากวันที+นดัยื+นวีซ่า  
***ผูที้� มีการประกอบอาชีพมีหนา้ที� การงานทาํตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 
7. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ - เปลี�ยนนามสกุล (ถา้มี) 
8. สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต ํ �ากว่า ?� ปีบรบูิรณ)์ 

เอกสารประกอบการยื�นขอวีซ่าเชงเกน้ (เนเธอแลนด)์ 



 

เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ํ �ากว่า ?� ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 
หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหนึ�ง 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ�งสามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ�ง
สามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา 
(ระบุชื�อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ�ง
สามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 
(ระบุชื�อมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.?t) กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

• สาํเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

• สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 
 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  
(เกี�ยวขอ้งทางสายเลือดเท่านั<น บิดามารดา,บุตร,พี�นอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี<  

• หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุชื�อเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุชื�อผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน �. วนั นับจากวนัที�ยื�นวีซ่า (สะกดชื�อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท
เป็นปัจจบุนัไม่เกิน ,- วนั นับจากวนัที� นัดยื� นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั'น*** 

• เอกสารเพื�ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ สาํเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่าเนเธอแลนด ์เพื�อสแกนลายนิ< วมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูเนเธอแลนด ์โดยประมาณ �f วนัทาํการ 

• หลงัจากที�ผูส้มคัรไดท้าํการยื�นขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่าเนเธอแลนด ์แลว้ ทางสถานทตูไม่
อนุญาตใหผู้ส้มคัรทาํการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะทาํการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ 
ก็ตาม ดงันั<นหากท่านมีความจาํเป็นในการใชเ้ล่มเพื�อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 
แผนที�การเดินทางเพื�อการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า 

สถานที�ยื�นคาํรอ้งวีซ่า: ศูนยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่า VFS อาคารเดอะเทรนดี'  ออฟฟิศ ชั'น @� 
       ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้รี � ชั �วโมง  

การเดินทาง:     รถไฟฟ้า BTS ออกสถานีนานา เป็นการเดินทางที�สะดวกที�สุด 
    ซอย สุขุมวิท 13 เขา้ซอยมาประมาณ �.. เมตร อาคารอยูท่างดา้น 
    ขวามือ สงัเกตไดง้่าย จุดนับพบบริเวณชั<น � ของอาคาร (บริเวณรา้นกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ เนเธอแลนด ์
!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และนาํสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยื�นวีซ่า !!! 
 

1. ชื�อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 
2. ชื�อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี�ยน)..................................................................................... 
3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 
7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 
 วนัที�ออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานที�ออก...................................... 
8. ที�อยูปั่จจุบนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 
9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 
10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาํแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 
11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศึกษา และที�อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 
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