EVA-BENELUX
Netherlands-Brussels-Germany

EVA-Benelux
เนเธอร์ แลนด์ -เบลเยีย่ ม-เยอรมัน 7 วัน 5 คืน
บินตรงสู่อมั สเตอร์ดมั โดยสายการบินอี วี เอ แอร์

เที่ยว 3 ประเทศ เก็บไฮไลท์ค้มุ ๆ
หมู่บา้ นฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ ถ่ายรูปกังหันลม
ชิมขนมสตรูปวาฟเฟิล สัญลักษณ์ฮอลแลนด์

ล่องเรือหมู่บา้ นไร้ถนน เที่ยวจัตรุ สั ดัมสแควร์ บ้านแอนน์ แฟร้งค์
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ล่องเรือหลังคากระจกชมโรงงานเจียระไนเพชร
เที่ยวบรัสเซลส์ ชมมาเนเคนพิส อะโตเมี่ยม

ชมเมืองบรูจจ์ เมืองมรดกโลก เดินเล่นบ้านเกิดบีโธเฟ่ น
เข้าชมวิหารโคโลญจ์ ช้อปปิ้งจุใจใน Maasmechelen Village
พิเศษ!! เมนูไวท์ฟิชแห่งทะเลเหนื อ พักดีสี่ดาว
วันที่

อาหาร
เช้า เทีย่ ง เย็น

โปรแกรมทัวร์

BR75
BR76

BKK-AMS
AMS-BKK

1230-1935
2140-1340+1

1

สนามบินสุวรรณภูม-ิ อัมสเตอร์ดมั

2

อัมสเตอร์ดมั -บรูจจ์-เข้าชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ ์สิทธิ ์-เกนท์-มหาวิหารเมืองเกนท์บรัสเซลส์

3

บรัสเซลส์-ช้อปปิ้ ง Maasmechelen Village Outlet-อาเค่น

4
5
6
7

อาเค่น-บอนน์-วิหารบอนน์-ศาลากลาง บ้านเกิดบีโธเฟน่ -โคโลญจ์-มหาวิหารแห่ง
โคโลญจ์-อัมสเตอร์ดมั พิเศษ!! เมนูไวท์ฟิชแห่งทะเลเหนือ
อัมสเตอร์ดมั -กีรธ์ ูรน์ -ล่องเรือหมูบ่ า้ นไร้ถนน-หมูบ่ า้ นฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ถ่ายรูปหมูบ่ า้ นกังหันลม-ชมโรงงานชีส-ชมโรงงานรองเท้าไม้
อัมสเตอร์ดมั -ชมเมือง-ดัมสแควร์-ถ่ายรูปพระราชวังหลวง-ล่องเรือกระจก-โรงงาน
เจียระไนเพชร-สนามบินอัมสเตอร์ดมั
สนามบินสุวรรณภูม ิ

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
09.30 น.

12.30 น.
19.35 น.

โรงแรม

NH Naarden (Netherlands)
หรือเทียบเท่า * * * *
Gresham Belson (Brussels)
หรือเทียบเท่า * * * *
Leonardo Hotel Aachen
(Germany) หรือเทียบเท่า * * * *
NH Naarden (Netherlands)
หรือเทียบเท่า * * * *
NH Naarden (Netherlands)
หรือเทียบเท่า * * * *
-

24-30 ก.ย. / 22-28 ต.ค. / 24-30 พ.ย. / 1-7 ธ.ค.2565

สุวรรณภูมิ-อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EVA Air
เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณีท่านทีเ่ ดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกาหนดการ
เดินทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็ นรายการซีรแ่ี ละได้มกี าร
ดาเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลีย่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย่ นตามฤดูกาล
เล็กน้อย**
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นสุวรรณภูมิ นาท่านบิ นตรงสู่นครอัมสเตอร์ดมั โดยสายการบิ น EVA Air
เที่ยวบิ นที่ BR-75
เดิ นทางถึงสนามบิ นสคิปโพล อัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
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เมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั NH Naarden Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)-บรูจจ์-เกนท์-บรัสเซลส์ (เบลเยีย่ ม)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสูเ่ ขตประเทศเบลเยีย่ ม เดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ Brugge ฉายาเวนิสแห่งเบล
เยีย่ ม หรือ Venice of the North เมืองใหญ่ทส่ี ดุ และเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์สตะวันตก ทีไ่ ด้รบั
การประกาศกับยูเนสโกขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านชมเมืองบรูจจ์ ทีย่ งั คงความเป็ นเอกลักษณ์และสถาปตั ยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยีย่ ม
ั บนั และคงความสวยงาม
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์มาจนถึงปจจุ
ไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซลส์ เข้าชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ Basilica of the Holy Blood โบสถ์
โรมันคาทอลิ ก สร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็ นทีเ่ ก็บพระโลหิตศักดิสิ์ ทธิของ
์
พระเยซู ซึง่ เป็ น 1 ในสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่า
การเมือง อาคารเก่าแก่ทส่ี ดุ ของเมืองบรูจจ์ทม่ี อี ายุกว่า 600 ปี จากนัน้ นาท่านสูบ่ ริเวณแกรนด์เพลซ หรือ
อาคารเบลฟรี ทีน่ บั ว่าเป็ นฮอล์ลทีก่ ่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ของเบลเยีย่ ม และยังมีตลาดที่
เก่าแก่ Markt Square มาจากศตวรรษที่ 15 ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์บา้ นเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็ นอย่างดี ให้ท่าน
ั้
ถ่ายรูปกับหอระฆังสูงตระหง่าน ปจั จุบนั บริเวณนี้ใช้เป็ นทีน่ ดั พบของชาวเมืองในท้องถิน่ รวมถึงรูปปนของ
Jan Breydel และ Pieter de Coninck วีรบุรุษแห่งเสรีภาพในช่วงการต่อสูก้ บั ฝรังเศสเมื
่
่อต้นศตวรรษที่ 14

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ Ghent เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และมังคั
่ งที
่ ส่ ดุ ในยุโรปเหนือ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเกนท์ได้ช่อื ว่าเป็ นนครทีส่ วยงามเป็ นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ผ่านชม
ปราสาทท่านเคานท์ ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุค
สมัยของ Philip of Alsace และถึงแม้ว่าเบลเยีย่ มจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่าน
เคานท์ยงั คงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็ นแห่ลงท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจของเมืองเกนท์ นาท่านชม หอ
ระฆังประจาเมือง ทีส่ งู ตระหง่านถึง 91 เมตร เป็ นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ทีด่ า้ นล่างนัน้ เป็ น หอประชุมสงฆ์
ทีม่ มี าตัง้ แต่ทศวรรษที่ 15 และได้รบั เกียรติเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นาท่านชมมหาวิ หารเมืองเกนท์
Saint Bavo Cathedral โบสถ์สไตล์กอธิคทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์
ผลงานชิน้ เอกของพีน่ ้องตระกูลฟาน เอค สร้างไว้ตงั ้ แต่ปี1432 เป็ น 1 ในผลงานทีฮ่ ติ เลอร์ตอ้ งการมากทีส่ ดุ
นาท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม
และยังเป็ นทีต่ งั ้ ขององค์กรระหว่างประเทศทีส่ าคัญหลายแห่ง หน่วยงานสาคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วย
งาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of
the European Union) ทีม่ สี านักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของนา
โต (NATO) ทาให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถงึ 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ
สถานทูตประจาสหภาพยุโรป และสถานทูตประจานาโต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
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จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Gresham Belson หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส่ ำม
เช้า

คา่

บรัสเซลส์-ช้อปปิ้ งเอ๊ำท์เล็ต Maasmechelen Village (เบลเยีย่ ม)-อำเค่น (เยอรมันี)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมเมืองพร้อมถ่ายรูป อะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป
ั บนั ถือเป็ นสัญลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของกรุง
ซึง่ จัดขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ถือเป็ นผลงานชิน้ สาคัญและปจจุ
บรัสเซลส์ จากนัน้ นาท่านชม ความสวยงามของจัตรุ สั แกรนด์เพลซ ทีเ่ ป็ นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ สถาน
ทีต่ งั ้ ของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ทีม่ สี ร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทัง้ สไตล์โกธิค บารอค
และรอคโคโค นาท่านถ่ายรูปคู่กบั หนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ทส่ี าคัญยิง่ ของ
บรัสเซลส์และเลือกซือ้ ของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึง่ ประเทศเบลเยีย่ มยังเป็ น
ประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงด้านความอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย และมีเวลาให้ท่านเลือกซือ้ ของฝากจากจัตุรสั
ั
แกรนด์เพลสและเดินเล่านถ่ายรูปกับอาคารทีม่ สี ถาปตยกรรมสวยๆ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มาสเมเคอ
เลิ น เมืองในระดับเทศบาลของประเทศเบลเยีย่ มตัง้ อยู่รมิ แม่น้าเมิซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านเข้าสูแ่ หล่งช้อปปิ้ งเอ๊าท์เล็ตทีม่ ชี ่อื เสียง มาสเมเคอเลิ น Maasmechelen Village จัดเป็นแหล่งช้อป
ั
ปิ้ งชัน้ นาในเขตประเทศแถบเบเนลักซ์ ประกอบไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามด้วยสถาปตยกรรมแบบ
เดียวกับหมู่บา้ นมาสเมเคอเลิน และยังได้รบั การอนุญาตเป็ นพิเศษให้เปิ ดทาการค้าในวันอาทิตย์ มีเวลาให้
ท่านเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมชัน้ นากว่า 100 ร้านค้าทีต่ ่างนามาจัดโปรโมชัน่ ได้แก่ Armani, Boss, Coach,
Prada, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Swarovski, Max Mara, Beverly Hills, Karl
Lagerfeld, The North Face, Puma, Samsonite, Levi’s, ASICS, Lacoste, Bally, L’Occitane, Clarins,
DKNY, Fossil, Furla, Kipling, Calvin Klein, Superdry, Converse, Hackett, Guess, Geox, Timberland,
Tommy Hilfiger, DIESEL, Nike, New Balance, Michael Kors เป็ นต้น รวมทัง้ ยังมีรา้ นอาหารให้เลือก
หลากหลาย อาทิ อาหารสไตล์อติ าเลียน Giuliano หรือจะเป็ นอาหารแบบ
เบาๆ ทีร่ า้ น Le Pain Quotidien, Chez Lulu หรือร้านนังสบายๆ
่
Le Petit Belge หรือ Ellis หรือของหวานที่
ร้าน Leonidas เป็ นต้น *เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารกลางวันตาม
อัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต*

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศเยอรมันี โดยนาท่านเดินทางเข้าสูเ่ มืองอาเค่น
Aachen ตัง้ อยู่ทางตะวันตกสุดของเยอรมันีซง่ึ มีพรมแดนติดกับเบลเยีย่ มและเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Leonardo Hotel Aachen หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ ี ่
เช้า
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อำเค่น-บอนน์-โคโลญจ์ (เยอรมันี)-อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ั ่ น้าไรน์ ห่างจากโคโลญจ์เพียง 24 กิโลเมตร เมืองก่า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบอนน์ Bonne เมืองริมฝงแม่
แก่ทส่ี ดุ และจัดเป็ นเมืองทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคขนาดใหญ่อกี แห่งหนึ่งของเยอรมันี เป็ นเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่ง
มหาวิทยาลัยและบ้านเกิดของลุดวิคบีโธเฟ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
มีเวลาให้ท่านเดินเล่น
ถ่ายรูปกับสถานทีส่ าคัญๆ ในตัวเมืองบอนน์ ไม่ว่าจะเป็ นอาคารพิ พิธภัณฑ์บีโธเฟ่ น เป็ นอาคารเก่าที่
ดัดแปลงมาจากบ้านเกิดของบีโธเฟ่น และเดินเลยมาชมโบสถ์บอนน์ Bonn Minster หนึ่งในคริสตจักร
เก่าแก่ทส่ี ดุ ของเยอรมนี เป็ นอาคารแบบโกธิคและตกแต่งแบบบาร็อคโดดเด่นสุดในตัวเมือง และให้ท่านเดิน
เล่นในจัตรุ สั เมืองเก่า Munsterplatz ที่เป็ นที่ตงั ้ ของอนุเสาวรียบ์ ีโธเฟ่ น ผูม้ ชี ่อื เสียงดังก้องโลกทางด้าน
ดนตรี และยังเป็ นสถานทีใ่ นการจัดงานดนตรีของเมืองอีกด้วย และชมอาคารอันสง่างามของ ศาลาว่าการ
Altes Rathaus ทีป่ จั จุบนั ยังคงเป็ นสถานทีท่ างานของคณะนายกเทศมนตรีของเมืองบอนน์ รวมถึงอาคาร
ั
ของพระราชวังโป๊ ปสดอร์ฟ มีความเก่าแก่ยาวนานด้วยสถาปตยกรรมแบบบาร็
อค เคยเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อน
ั บนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหาวิทาลัยบอนนด์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
ของอาร์คบิชอปแห่งเมืองโคโลญจ์ ปจจุ
เมืองโคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านชม เมืองโคโลญจ์ เมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศ รองจากเมืองเบอร์ลนิ ฮัมบวร์คและมิวนิค เป็ น
ั ่ น้าไรน์ จัดเป็ นเมืองเก่าแก่ทต่ี งั ้ มาตัง้ แต่สมัย
หนึ่งในเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของประเทศเยอรมัน ตัง้ อยู่รมิ ฝงแม่
โรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen เยอรมันเหนือใกล้กบั
เมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันออก ชาว
ไทยเราจะรูจ้ กั เมืองนี้ตามชื่อของน้าหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และยังเป็ นแหล่ง
ผลิตน้าหอมดังกล่าวมาตัง้ แต่เกือบ 300 ปี เลข 4711 คือเลขทีข่ องบ้านผูผ้ ลิตนันเอง
่
นาท่านเข้าชมมหา
วิ หารโคโลญจ์ Cologne Cathedral เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคดัง้ เดิมทีอ่ ยูใ่ นรายชื่อของสถานทีแ่ ห่งมรดก
โลก เป็ นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ดุ ในโลกในสมัยนัน้
ลักษณะสถาปตั ยกรรมแบบโกธิค เป็ นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่อ
ั
อุทศิ ให้นกั บุญปี เตอร์และพระแม่มารี เริม่ ก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1248 แต่มปี ญหาให้
ตอ้ งหยุดพักการ
ก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปี จงึ สร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1880 และครัง้ หนึ่ง
สมเด็จพระปิ ยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครัง้
แรกในปี ค.ศ.1897 ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เครื่องบินพันธมิตรได้ถล่มวิหารแห่งนี้รวม 14 ครัง้ แต่
ทุกครัง้ เหมือนมีมนตร์ขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหารไปทุกคราวไป คงความเสียหายแก่มหาวิหารเพียง
เล็กน้อย จากนัน้ เดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจ์พร้อมช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง, ของทีร่ ะลึก, น้าหอมโคโลญจ์
4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางกลับเข้าอัมสเตอร์ดมั เขตประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั NH Naarden หรือระดับเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดมั -กีรธ์ รู น์ -ซำนส์สคันส์-อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกีธรู น์ Giethoorn Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาชมเมืองที่
ประกอบไปด้วยหมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีม่ คี วามน่ารักมากมาย มีผคู้ นอาศัยอยู่ราว 2,600 คน ส่วนใหญ่เป็ นชาวไร่ทม่ี ี
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ฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เป็ นกระท่อมสไตล์ตะวันตกทีแ่ สนน่ารักอบอุ่น มีคลอง
ขนาดเล็กทีม่ คี วามยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทัวหมู
่ ่บา้ น มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน
ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน ชาวบ้านทีน่ ้ใี ช้เรือเป็ นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านัน้ ไม่เว้นแม้แต่
บุรุษไปรษณียก์ ต็ อ้ งพายเรือส่งไปรษณียเ์ ช่นกัน จึงกลายเป็ นเอกลักษณ์ทแ่ี สนมีเสน่หข์ องหมู่บา้ นกีธรู น์ จน
ทาให้ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี ค.ศ.1958
ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บา้ นกีธรู น์ เป็ นฉากหลักในการถ่ายทา และ
มีผลทาให้หมู่บา้ นไร้ถนนแห่งนี้ กลายเป็ นทีร่ ูจ้ กั ในวงกว้าง จนมีนกั ท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลกพลัดกันมา
เยีย่ มชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บา้ นกีธรู น์ ให้ท่านชมทัศนียภาพของหมู่บา้ นและ นาท่าน
ล่องเรือในลาคลองน้าใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธิ์ ชมบ้านเรือนทรงน่ารักทีเ่ รียงรายอยู่รมิ ฝงั ่
เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลากสีสนั ต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น) และให้ทา่ นเลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึก
เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse Schans (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชัวโมง)
่
หมู่บา้ นอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่ ทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่
บ้านแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานทีท่ เ่ี ก็บรวบรวมประวัตศิ าสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่าง
ดี ซึง่ จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้ นทีส่ ร้างขึน้ สไตล์บา้ นไม้แบบ
ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่ วยงาม ซึง่ ประกอบไปด้วยแม่น้า ทุง่ หญ้า
และการปศุสตั ว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์
สาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ กังหันของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็ น
อย่างยิง่ โดยเฉพาะในด้านการผันน้า วิดน้าระบายน้าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมการทารองเท้าไม้ ทีถ่ อื เป็ นของและ สินค้าที่
ระลึกทีส่ าคัญของเนเธอร์แลนด์ และการทาชีสแบบเนเธอร์แลนด์ทม่ี ชี ่อื เสียง
โด่งดังของฟาร์ม Catharina Hoeve Cheese Farm ให้ทา่ นได้ชมวิธสี าธิตการทา
การตัดชีส รวมถึงอุปกรณ์การใช้งาน และลองชิมสโตรปวาฟเฟิล ขนมชื่อดังของเนเธอร์แลนด์และพร้อมให้
ท่านเลือกซือ้ เป็ นของฝาก จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับเข้าสูเ่ มืองอัมสเตอร์ดมั Amsterdam (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือเป็ นหนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมของ
คนทัวโลก
่
และยังเป็ นเมืองทีต่ ดิ อันดับโลกทีม่ บี รรยากาศสวยงามน่าอยู่อาศัยแห่งหนึ่งในยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั NH Naarden หรือระดับเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดมั -ชมเมือง-ล่องเรือหลังคำกระจก-โรงงำนเจียระไนเพชรสนำมบิ นสคิปโพล (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมย่านเมืองเก่าถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท์ Konniklijk
Paleis สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1648-1654 เพื่อใช้เป็ นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี ค.ศ.1808 ในสมัยของ
กษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลีย่ นมาใช้เป็ นทีพ่ กั อาศัยของราชวงศ์ปจั จุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้ถูก
ใช้เป็ นทีร่ บั รองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี รวมถึงการผ่านชมบ้านเก่าของแอนน์ แฟรงค์ สถานทีจ่ ริงที่
แอนน์ แฟรงค์และครอบครัวของเธอใช้หลบซ่อนความโหดร้านของนาซีทก่ี วาดล้างชาวยิวในสมัยสงคราม
โลกครัง้ ที่ 2 จากนัน้ นาท่านชมย่านจัตุรสั ดัมส์สแควร์ Dam Square ลานกว้างทีม่ สี ถานทีส่ าคัญๆ ตัง้ อยู่
มากมาย ถ่ายรูปกับโบสถ์ใหม่ทส่ี ร้างขึน้ ในตอนปลายศตวรรษที่ 14 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงใหม่
หลายครัง้ จนมีความสวยงาม และถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Monument ซึง่ เป็ นรูปทรง
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17.30 น.
21.40 น.
วันทีเ่ จ็ด
13.40 น.

กรวยขาว สูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่ผเู้ สียชีวติ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2
และให้ท่านถ่ายรูปกับโรงงานเบียร์ไฮเนเก้น Heineken Experience ต้นกาเนิดของเบียร์ไฮเนเก้น โดยก่อตัง้
ขึน้ ในปี ค.ศ.1864 ปจั จุบนั ไฮเนเก้นเป็ นบริษทั ผลิตเบียร์รายใหญ่ทส่ี ดุ เป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นเบียร์ท่ี
มีคุณภาพรวมถึงรสชาติดที ส่ี ดุ รับรองด้วยถ้วยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานได้ปิดตัวลงและปจั จุบนั ได้ถูก
ดัดแปลงมาเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้กบั นักท่องเทีย่ วเข้าชม โดยภายในมีการจัดแสดงประวัติ การก่อตัง้ โรงเบียร์
แห่งนี้และจาหน่ายของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับเบียร์ไฮเนเก้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติของอัมสเตอร์ดมั เพื่อให้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับตัวอักษร
I am Amsterdam เป็ นสถานทีร่ วบรวมงานศิลปะ ของจิตรกร
ชาวดัตช์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก จากนัน้ เข้าชม โรงงานเจียระไน
เพชร ชมกรรมวิธกี ารเจียรนัยเพชร หนึ่งในสินค้าออกทีส่ าคัญ
ของเนเธอร์แลนด์ทจ่ี ะทาให้เข้าใจถึงวิธกี ารในการเลือกซือ้
อัญมณีล้าค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รมู ทีจ่ ะนาเพชรน้าดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม จากนัน้ นาท่านสู่
ท่าเรือ นาท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอั มสเตอร์ดมั ทีส่ ร้างอยู่รมิ 2 ฝงั ่
คลองทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึง่ คลองนี้ขดุ ขึน้ มาเพื่อควบคุมระดับน้าของแม่น้าแอมสเทลที่
มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็ นหนึ่งในตานานของชื่อ
ั บนั ชาวเมืองยังใช้สญ
เมืองและปจจุ
ั จรไปมาพร้อมกับ
ั
ั
้
สถาปตยกรรมรูปปูนปนต่างๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะ
ศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
สมควรแก่เวลานัดหมาย นาท่านเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นสคิปโพล
นาท่านออกเดิ นทางจากกรุงอัมสเตอร์ดมั โดยสายการบิ น EVA Air เที่ยวบิ นที่ BR-76
สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณีทบ่ี างท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกาหนดการ
เดินทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็ นรายการซีรแ่ี ละได้มกี าร
ดาเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลีย่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่ พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริ การ

EVA-Benelux เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-เยอรมันี 8 วัน 5 คืน-BR

วันเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

24-30 ก.ย.65
22-28 ต.ค.65
24-30 พ.ย.65
1-7 ธ.ค.65

55,900
55,900
53,900
53,900

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั ๋วเครือ่ งบิ น

8,500
8,500
7,500
7,500

33,900
33,900
32,900
32,900

*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนี้ตอ้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่น้อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรี าคาเด็ก**ตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของบริษทั ฯ และจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 กรณีท่านทีม่ ตี ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกีย่ วข้องกับการยื่นวีซ่า ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดาเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึง่ ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รบั การ
สแกนนิ้วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ สาเนา
หน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
 สาหรับท่านทีต่ อ้ งการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น หรือหากมีตั ๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดีย่ ว พร้อมแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่ กั รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตัวทีส่ ถานทูตหรือ
ศูนย์ย่นื วีซ่าตามกาหนดวันเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนนิ้วมือ

อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด และค่าโหลดสัมภาระ
ไม่เกินทีส่ ายการบินกาหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิน้ / ท่าน (ไม่เกิน 2 ชิน้ ) และสาหรับถือขึน้ เครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม /
ท่าน
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 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคานวนจากวันทีจ่ องและออกตั ๋ว
โดยสาร หากมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสารหรือเพิม่ เติมภายหลังหรือมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ
จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ามันเชือ้ เพลิงคานวณไว้ ณ วันที่ 31 พ.ค.2565)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ แี ละภาษีสาหรับนักท่องเทีย่ วหรือภาษีเมืองสาหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ อานวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ / หัวหน้าทัวร์ทบ่ี ริการพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
 ค่าน้าดื่มวันละ 1 ขวด (จานวน 6 วันทัวร์)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล
เท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน่ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จา่ ยระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของบริษทั ประกัน)
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเปาาเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซา่ เชงเก้น ท่านละ 4,500 บาท (สาหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย และ
อัตราเรียกเก็บอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามอัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลต่างประเทศ)
 ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเปาา ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเปาา
และทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเองเพือ่ ป้องกันการสูญหาย
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ทีส่ าธารณะภายในโรงแรมทีม่ กี ารให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึน้ อยู่กบั นโยบายของแต่ละโรงแรม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการ
ทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมีย่ ม หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง (กรณีถา้ สาย
การบินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ)
 ค่าธรรมเนียมบริการเกีย่ วกับการดาเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่ าครัฐกาหนด
(อาจมีการเปลีย่ นแปลงภายหลังเป็ นไปตามกลไกการเปลีย่ นแปลงจากภาครัฐเป็ นสาคัญ)
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการทา Vaccine Passport
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการทา Certificate ของการเดินทางเข้าประเทศนัน้ ๆ (ถ้ามี)
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ
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การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ (และขอให้ชาระค่าวีซ่าเพิม่ เติมพร้อมมัดจาตามทีเ่ รียกเก็บ) ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์

การยกเลิ ก
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวน
์
สิทธิในการเก็
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
์
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
์
วีซา่ และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์กอ่ นออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่ พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single), ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้อง
แยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
4. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่ กั นัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่ กั นัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

หมายเหตุ
EVA-Benelux7D5N-BR (N-B-D), Sep-Dec2022

10

o ผูท้ ส่ี ามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นนั ้ จะต้องได้รบั การฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ
เดินทาง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีก่ ลุม่ สหภาพยุโรปให้การรับรอง อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์น
สัน ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ในส่วนของประเทศเยอรมันให้การรับรองเฉพาะเชือ้ เป็ น ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็ นต้น และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปาา และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี โู้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการนาสิง่ ของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจาลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้า/ปื นสลัก
เกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่ าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสาหรับศิลปะการต่อสูท้ ม่ี คี มหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรือตะขอเกีย่ ว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/้ ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค้าสาหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่ ่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ
นอกเหนือจากข้างต้นทีเ่ ป็ นสิง่ ต้องห้ามตามสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสีย่ งด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเปาาอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปญั หาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสาหรับผูท้ ม่ี ปี ญั หาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (เนเธอร์แลนด์) ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ่นื คาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องทีศ่ นู ย์ย่นื
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ย่นื
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ทศ่ี นู ย์ย่นื โดยผูย้ ่นื คาร้องต้องชาระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ่นื คาร้องชาระเงินด้วยตนเอง
ั บนั ทีส่ ดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการทานัดหมาย
- ผูย้ ่นื คาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางทีเ่ ป็ นปจจุ
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ทีส่ ามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน ยกเว้น ผูย้ ่นื คาร้องสูงอายุ
มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับทีเ่ ป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั / กิจการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), สาเนาสูติ
บัตร (กรณีผทู้ อ่ี ายุต่ากว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ, สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล
จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซือ้ ขาย/สัญญากู/้ สัญญาอาชีพ
พิเศษทีม่ เี นื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลีย่ งความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่าย
ผูย้ ่นื คาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยืน่ วีซ่า***
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองในประเทศทีต่ น

พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
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o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปีทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) หรือ สาเนาสมุดรายงาน
ประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 10-15 วันนับจากวัน
ยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้ าชื่อเจ้าของบัญชี (ปกหน้ าสมุดบัญชีไม่ต้องถ่ายสาเนามา)
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 10-15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดบัญชีเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชี
เงินฝากเป็ นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
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ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอวีซ่า
ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์
และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ / ไม่ได้ศกึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและ
เพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ต่อไป)

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลีย่ นชือ่ หรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)....................................................................... (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................
2. หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................... วันเดือนปี เกิด ....................................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .........................................................
สถานทีเ่ กิด ......................................................... หมายเลขบัตรประชาชน .....................................................................
3. สถานภาพ ....... โสด ........ แต่งงานจดทะเบียน ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน ....... หย่า ....... หม้าย
4. กรณีท่านทีแ่ ต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นแบบจดทะเบียนหรือไม่กต็ าม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเ่ กิด สามี-ภรรยา .........................................................
ั บนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................
5. ทีอ่ ยู่ปจจุ
.................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
ั บนั ปจั จุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) .....................................................
ทีอ่ ยู่ปจจุ
......................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น ..............................................................................

โทรศัพท์มอื ถือ ........................................................... อีเมลล์ ........................................................................................
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6. ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการทีท่ านัน้ เกีย่ วกับอะไร ด้านใด ..................................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและทีอ่ ยูท่ ท่ี างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................
.............................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .........................................................
กรณีศกึ ษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชัน้ หรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักทีศ่ กึ ษา (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................
7. ชื่อบุคคลทีร่ ่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)......................................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ทผ่ี ่านมาหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุวนั ที)่
ตัง้ แต่วนั ที่ ................................................ ถึงวันที่ .....................................................

รวม ............... วัน

ได้รบั วีซา่ จากสถานทูตใด .................................................................................................................................................
9. ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้วมือหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย
กรณีทท่ี ่านเคยได้รบั การสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวนั ที่ ...............................................................
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
......................................................................................................................................................................
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ ....... ตัวเอง ....... มีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีทม่ี ผี สู้ นับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผูส้ นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่ ....... เดินทางด้วยกัน ....... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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