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EVA-Benelux 

เนเธอร์แลนด์-เบลเยีย่ม-เยอรมัน 7 วนั 5 คืน 
บินตรงสู่อมัสเตอรด์มั โดยสายการบินอี วี เอ แอร ์ 

 
 
 
 

เท่ียว 3 ประเทศ เกบ็ไฮไลทค์ุ้มๆ 
 หมู่บา้นฮอลแลนดซ์านสส์คนัส ์ถ่ายรปูกงัหนัลม  

      ชิมขนมสตรปูวาฟเฟิล สญัลกัษณ์ฮอลแลนด ์ 
  ล่องเรือหมู่บา้นไร้ถนน เท่ียวจตัรุสัดมัสแควร ์บ้านแอนน์แฟร้งค ์ 

EVA-BENELUX 

Netherlands-Brussels-Germany 
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ล่องเรือหลงัคากระจกชมโรงงานเจียระไนเพชร  
เท่ียวบรสัเซลส ์ชมมาเนเคนพิส อะโตเม่ียม  

ชมเมืองบรจูจ ์เมืองมรดกโลก เดินเล่นบา้นเกิดบีโธเฟ่น  
เข้าชมวิหารโคโลญจ ์ช้อปป้ิงจใุจใน Maasmechelen Village 

พิเศษ!! เมนูไวทฟิ์ชแห่งทะเลเหนือ พกัดีส่ีดาว  

 

 
 

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

วนัแรก  สุวรรณภมิู-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์  
09.30 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน EVA Air 

เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่านทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละก าหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามฤดกูาล
เลก็น้อย** 

12.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู น าท่านบินตรงสู่นครอมัสเตอรด์มั โดยสายการบิน EVA Air  
  เท่ียวบินท่ี BR-75 
19.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสคิปโพล อมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้ 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีย่ง เยน็  

 
BR75     BKK-AMS     1230-1935 

   BR76     AMS-BKK     2140-1340+1 

1 สนามบนิสวุรรณภูม-ิอมัสเตอรด์มั     
NH Naarden (Netherlands) 
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

2 
อมัสเตอรด์มั-บรจูจ-์เขา้ชมโบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ-์เกนท์-มหาวหิารเมอืงเกนท์-
บรสัเซลส ์    

Gresham Belson (Brussels) 
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

3 บรสัเซลส-์ชอ้ปป้ิง Maasmechelen Village Outlet-อาเคน่    
Leonardo Hotel Aachen 
(Germany) หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

4 
อาเคน่-บอนน์-วหิารบอนน์-ศาลากลาง บา้นเกดิบโีธเฟน่-โคโลญจ-์มหาวหิารแหง่
โคโลญจ-์อมัสเตอรด์มั พเิศษ!! เมนูไวท์ฟิชแหง่ทะเลเหนือ    

NH Naarden (Netherlands)  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

5 
อมัสเตอรด์มั-กรีธ์ูรน์-ล่องเรอืหมูบ่า้นไรถ้นน-หมูบ่า้นฮอลแลนดซ์านสส์คนัส-์
ถ่ายรปูหมูบ่า้นกงัหนัลม-ชมโรงงานชสี-ชมโรงงานรองเทา้ไม ้    

NH Naarden (Netherlands)  
หรอืเทยีบเท่า  * * * * 

6 
อมัสเตอรด์มั-ชมเมอืง-ดมัสแควร-์ถ่ายรปูพระราชวงัหลวง-ล่องเรอืกระจก-โรงงาน
เจยีระไนเพชร-สนามบนิอมัสเตอรด์มั    - 

7 สนามบนิสวุรรณภูม ิ    - 
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  เมอืงและศุลกากร  
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั NH Naarden Amsterdam หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่อง อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์-บรจูจ-์เกนท-์บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สูเ่ขตประเทศเบลเยีย่ม เดนิทางสู ่เมืองบรจูจ ์Brugge ฉายาเวนิสแห่งเบล
เยีย่ม หรอื Venice of the North เมอืงใหญ่ทีส่ดุและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลานเดอรส์ตะวนัตก ทีไ่ดร้บั
การประกาศกบัยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมเมืองบรจูจ ์ทีย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์และสถาปตัยกรรมการก่อสรา้งอาคารของชาวเบลเยีย่ม

ตัง้แต่ศตวรรษที ่16 รายลอ้มดว้ยคูคลองน้อยใหญ่ ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์มาจนถงึปจัจุบนัและคงความสวยงาม
ไม่แพเ้มอืงหลวงอยา่งบรสัเซลส ์ เขา้ชมโบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ Basilica of the Holy Blood โบสถ์
โรมนัคาทอลิก สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่12 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรจูจ ์เป็นทีเ่กบ็พระโลหติศกัดิส์ทิธิข์อง
พระเยซ ูซึง่เป็น 1 ในสถานทีท่ีไ่ดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก และถ่ายรปูกบัอาคารศาลาว่า
การเมอืง อาคารเก่าแก่ทีส่ดุของเมอืงบรจูจท์ีม่อีายุกว่า 600 ปี จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณแกรนดเ์พลซ หรอื
อาคารเบลฟร ีทีน่บัว่าเป็นฮอลล์ทีก่่อสรา้งดว้ยอฐิและนบัว่ามขีนาดใหญ่ทีส่ดุของเบลเยีย่ม และยงัมตีลาดที่
เก่าแก่ Markt Square มาจากศตวรรษที ่15 ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้นเรอืนในยุคกลางไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีใหท้่าน
ถ่ายรปูกบัหอระฆงัสงูตระหง่าน ปจัจบุนับรเิวณน้ีใชเ้ป็นทีน่ดัพบของชาวเมอืงในทอ้งถิน่ รวมถงึรปูป ัน้ของ
Jan Breydel และ Pieter de Coninck วรีบุรุษแห่งเสรภีาพในช่วงการต่อสูก้บัฝรัง่เศสเมื่อตน้ศตวรรษที ่14 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองเกนท ์Ghent เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุและมัง่คัง่ทีส่ดุในยุโรปเหนือ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงเกนทไ์ดช้ื่อว่าเป็นนครทีส่วยงามเป็นรองกรุงปารสีเพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ ผ่านชม 
ปราสาทท่านเคานท ์ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความรุ่งเรอืงในยุค
สมยัของ Philip of Alsace และถงึแมว้่าเบลเยีย่มจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่าน
เคานทย์งัคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของเมอืงเกนท ์น าท่านชม หอ
ระฆงัประจ าเมอืง ทีส่งูตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ทีด่า้นล่างนัน้เป็น หอประชุมสงฆ ์
ทีม่มีาตัง้แต่ทศวรรษที ่15 และไดร้บัเกยีรตเิป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้ น าท่านชมมหาวิหารเมอืงเกนท ์
Saint Bavo Cathedral โบสถส์ไตลก์อธคิทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึ่ง ภายในมกีารเกบ็รกัษาแท่นบชูาเกนท์
ผลงานชิน้เอกของพีน้่องตระกลูฟาน เอค สรา้งไวต้ัง้แต่ปี1432 เป็น 1 ในผลงานทีฮ่ติเลอรต์อ้งการมากทีส่ดุ 

 น าท่านเดนิทางสู ่กรงุบรสัเซลส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม 
และยงัเป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหวา่งประเทศทีส่ าคญัหลายแห่ง หน่วยงานส าคญัของสหภาพยโุรป 2 หน่วย 
งาน คอื คณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) และคณะมนตรแีห่งสหภาพยโุรป (Council of 
the European Union) ทีม่สี านกังานใหญ่ในกรุงบรสัเซลส ์นอกจากน้ีบรสัเซลสย์งัเป็นทีต่ัง้ของนา
โต (NATO) ท าใหห้ลายประเทศมสีถานทตูในบรสัเซลสถ์งึ 3 แหง่ คอื สถานทตูปกตขิองแต่ละประเทศ 
สถานทตูประจ าสหภาพยุโรป และสถานทตูประจ านาโต 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95
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  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Gresham Belson หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ำม บรสัเซลส-์ช้อปป้ิงเอำ๊ทเ์ลต็ Maasmechelen Village (เบลเยีย่ม)-อำเค่น (เยอรมนีั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมเมอืงพรอ้มถ่ายรปู อะโตเม่ียม ประตมิากรรมอนังดงามสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้เอก็ซโ์ป 

ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงานชิน้ส าคญัและปจัจบุนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหนึ่งของกรุง
บรสัเซลส ์ จากนัน้น าท่านชม ความสวยงามของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ของบรสัเซลส ์สถาน
ทีต่ัง้ของอดตีพระราชวงัหลวง ศาลาว่าการเมอืงเก่า ทีม่สีรา้งดว้ยศลิปะหลายยุคสมยัทัง้สไตลโ์กธคิ บารอค
และรอคโคโค น าท่านถ่ายรปูคู่กบั หนูน้อยมาเนเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่ สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัยิง่ของ
บรสัเซลสแ์ละเลอืกซือ้ของฝากและชอ็คโกแลต็รปูหนูน้อยมาเนเคสพสิแสนอร่อย ซึง่ประเทศเบลเยีย่มยงัเป็น
ประเทศทีม่ชีื่อเสยีงดา้นความอร่อยของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากจากจตุัรสั 
แกรนดเ์พลสและเดนิเล่านถ่ายรปูกบัอาคารทีม่สีถาปตัยกรรมสวยๆ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่มาสเมเคอ
เลิน เมอืงในระดบัเทศบาลของประเทศเบลเยีย่มตัง้อยู่รมิแม่น ้าเมซิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
น าท่านเขา้สูแ่หล่งชอ้ปป้ิงเอ๊าทเ์ลต็ทีม่ชีื่อเสยีง มาสเมเคอเลิน Maasmechelen Village จดัเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงชัน้น าในเขตประเทศแถบเบเนลกัซ ์ประกอบไปดว้ยอาคารรา้นคา้สวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมแบบ
เดยีวกบัหมู่บา้นมาสเมเคอเลนิ และยงัไดร้บัการอนุญาตเป็นพเิศษใหเ้ปิดท าการคา้ในวนัอาทติย ์มเีวลาให้
ท่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ากว่า 100 รา้นคา้ทีต่่างน ามาจดัโปรโมชัน่ ไดแ้ก่ 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 เป็นตน้ รวมทัง้ยงัมรีา้นอาหารใหเ้ลอืก
หลากหลาย อาท ิอาหารสไตลอ์ติาเลยีน Giuliano หรอืจะเป็นอาหารแบบ 

 เบาๆ ทีร่า้น Le Pain Quotidien, Chez Lulu หรอืรา้นนัง่สบายๆ Le Petit Belge หรอื Ellis หรอืของหวานที่
รา้น Leonidas เป็นตน้ *เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็*  

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศเยอรมนัี โดยน าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงอาเค่น 
Aachen ตัง้อยู่ทางตะวนัตกสดุของเยอรมนัีซึง่มพีรมแดนตดิกบัเบลเยีย่มและเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Leonardo Hotel Aachen หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีสี่ ่  อำเค่น-บอนน์-โคโลญจ ์(เยอรมนีั)-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบอนน์ Bonne เมอืงรมิฝ ัง่แม่น ้าไรน์ หา่งจากโคโลญจเ์พยีง 24 กโิลเมตร เมอืงก่า

แก่ทีส่ดุและจดัเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นภูมภิาคขนาดใหญ่อกีแห่งหนึ่งของเยอรมนัี เป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่ง
มหาวทิยาลยัและบา้นเกดิของลุดวคิบโีธเฟ่น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) มเีวลาใหท้่านเดนิเล่น
ถ่ายรปูกบัสถานทีส่ าคญัๆ ในตวัเมอืงบอนน์ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพิพิธภณัฑบี์โธเฟ่น เป็นอาคารเก่าที่
ดดัแปลงมาจากบา้นเกดิของบโีธเฟ่น และเดนิเลยมาชมโบสถบ์อนน์ Bonn Minster หนึ่งในครสิตจกัร
เก่าแก่ทีส่ดุของเยอรมนี เป็นอาคารแบบโกธคิและตกแต่งแบบบารอ็คโดดเด่นสดุในตวัเมอืง และใหท้่านเดนิ
เล่นในจตัรุสัเมืองเก่า Munsterplatz ท่ีเป็นท่ีตัง้ของอนุเสาวรียบี์โธเฟ่น ผูม้ชีื่อเสยีงดงักอ้งโลกทางดา้น
ดนตร ีและยงัเป็นสถานทีใ่นการจดังานดนตรขีองเมอืงอกีดว้ย และชมอาคารอนัสง่างามของ ศาลาวา่การ 
Altes Rathaus ทีป่จัจุบนัยงัคงเป็นสถานทีท่ างานของคณะนายกเทศมนตรขีองเมอืงบอนน์ รวมถงึอาคาร
ของพระราชวงัโป๊ปสดอรฟ์ มคีวามเก่าแก่ยาวนานดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอ็ค เคยเป็นสถานทีพ่กัผ่อน
ของอารค์บชิอปแห่งเมอืงโคโลญจ ์ปจัจบุนัเป็นสว่นหนึ่งของมหาวทิาลยับอนนด ์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
เมืองโคโลญจ ์ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชม เมืองโคโลญจ ์เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศ รองจากเมอืงเบอรล์นิ ฮมับวรค์และมวินิค เป็น

หนึ่งในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของประเทศเยอรมนั ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้าไรน์ จดัเป็นเมอืงเก่าแก่ทีต่ัง้มาตัง้แต่สมยั
โรมนั ชื่อเมอืงนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องรฐั Nordrhein-Westfalen เยอรมนัเหนือใกลก้บั
เมอืงบอนน์ เมอืงหลวงเก่าของเยอรมนัตะวนัตกในสมยัอดตีก่อนการรวมตวักนักบัเยอรมนัตะวนัออก ชาว
ไทยเราจะรูจ้กัเมอืงนี้ตามชื่อของน ้าหอม โอ เดอร ์โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และยงัเป็นแหล่ง
ผลติน ้าหอมดงักล่าวมาตัง้แต่เกอืบ 300 ปี เลข 4711 คอืเลขทีข่องบา้นผูผ้ลตินัน่เอง น าท่านเขา้ชมมหา
วิหารโคโลญจ ์Cologne Cathedral เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิดัง้เดมิทีอ่ยูใ่นรายชื่อของสถานทีแ่หง่มรดก
โลก เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นบัเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ 
ลกัษณะสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื่อ
อุทศิใหน้กับุญปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ีเริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1248 แต่มปีญัหาใหต้อ้งหยุดพกัการ
ก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่า 600 ปีจงึสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ และสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1880 และครัง้หนึ่ง
สมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมื่อคราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัครัง้
แรกในปี ค.ศ.1897 ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 เครื่องบนิพนัธมติรไดถ้ล่มวหิารแห่งนี้รวม 14 ครัง้ แต่
ทุกครัง้เหมอืนมมีนตรข์ลงั ลกูระเบดิพลาดจากมหาวหิารไปทุกคราวไป คงความเสยีหายแก่มหาวหิารเพยีง
เลก็น้อย จากนัน้เดนิเท่ียวชมเมืองโคโลญจพ์รอ้มช้อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง, ของทีร่ะลกึ, น ้าหอมโคโลญจ ์
4711 ตลอดจนสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวหิาร สมควรแก่เวลา
น าท่านเดนิทางกลบัเขา้อมัสเตอรด์มั เขตประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั NH Naarden หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่ำ  อมัสเตอรด์มั-กีรธ์รูน์-ซำนสส์คนัส-์อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นกีธรูน์ Giethoorn Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าชมเมอืงที่
ประกอบไปดว้ยหมูบ่า้นเลก็ๆ ทีม่คีวามน่ารกัมากมาย มผีูค้นอาศยัอยู่ราว 2,600 คน สว่นใหญ่เป็นชาวไร่ทีม่ ี
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ฐานะด ีบา้นแต่ละหลงัมกีารออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวนัตกทีแ่สนน่ารกัอบอุ่น มคีลอง
ขนาดเลก็ทีม่คีวามยาวกว่า 7.5 กโิลเมตร แทรกตวัไปทัว่หมู่บา้น มสีะพานไมท้รงสวยมากกว่า 170 สะพาน 
ไวเ้ชื่อมระหว่างบา้นเรอืนเขา้หากนั ชาวบา้นทีน่ี้ใชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทางสญัจรเท่านัน้ ไม่เวน้แมแ้ต่
บุรุษไปรษณียก์ต็อ้งพายเรอืส่งไปรษณียเ์ช่นกนั จงึกลายเป็นเอกลกัษณ์ทีแ่สนมเีสน่หข์องหมู่บา้นกธีรูน์ จน
ท าใหไ้ดร้บัการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(The Venice of the Netherlands) ในปี ค.ศ.1958 
ภาพยนตรต์ลกชื่อดงัของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ไดใ้ชห้มู่บา้นกธีรูน์เป็นฉากหลกัในการถ่ายท า และ
มผีลท าใหห้มู่บา้นไรถ้นนแห่งนี้ กลายเป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง จนมนีกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกพลดักนัมา
เยีย่มชมความสวยงามสดุโรแมนตกิของหมู่บา้นกธีรูน์ ใหท้่านชมทศันียภาพของหมู่บา้นและ น าท่าน
ล่องเรอืในล าคลองน ้าใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธ์ิ ชมบา้นเรอืนทรงน่ารกัทีเ่รยีงรายอยู่รมิฝ ัง่ 
เพลดิเพลนิไปกบัดอกไมห้ลากสสีนัต่างๆ (ในช่วงฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น) และใหท้า่นเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึ
เป็นของฝาก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ หมู่บา้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์Zaanse Schans (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชัว่โมง) หมู่บา้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่าแก่ ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ โดยหมู ่
 บา้นแหง่นี้ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิาสตรข์องกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอย่าง 
 ด ีซึง่จะไดพ้บกบัความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บา้นทีส่รา้งขึน้สไตลบ์า้นไมแ้บบ 
 ฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบททีส่วยงาม ซึง่ประกอบไปดว้ยแม่น ้า ทุง่หญา้  
 และการปศุสตัว ์ใหท้่านไดถ่้ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์ 
 ส าคญัของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนัของประเทศนี้ไดม้กีารใชป้ระโยชน์เป็น 
 อย่างยิง่โดยเฉพาะในดา้นการผนัน ้า วดิน ้าระบายน ้าเพื่อเอาดนิในทะเลมาใชใ้หเ้กดิ 
 ประโยชน์ในดา้นต่างๆ พรอ้มชมการท ารองเทา้ไม ้ทีถ่อืเป็นของและ สนิคา้ที ่
 ระลกึทีส่ าคญัของเนเธอรแ์ลนด ์และการท าชสีแบบเนเธอรแ์ลนดท์ีม่ชีื่อเสยีง 
 โด่งดงัของฟารม์ Catharina Hoeve Cheese Farm ใหท้า่นไดช้มวธิสีาธติการท า  
 การตดัชสี รวมถงึอุปกรณ์การใชง้าน และลองชมิสโตรปวาฟเฟิล ขนมชื่อดงัของเนเธอรแ์ลนดแ์ละพรอ้มให้

ท่านเลอืกซือ้เป็นของฝาก จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สูเ่มืองอมัสเตอรด์มั Amsterdam (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ถอืเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมของ
คนทัว่โลก และยงัเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัโลกทีม่บีรรยากาศสวยงามน่าอยู่อาศยัแหง่หนึ่งในยโุรป   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั NH Naarden หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  อมัสเตอรด์มั-ชมเมอืง-ล่องเรอืหลงัคำกระจก-โรงงำนเจียระไนเพชร- 
   สนำมบินสคิปโพล (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านชมย่านเมอืงเก่าถ่ายรปูดา้นนอกกบัพระราชวงัหลวง Royal Palace หรอืภาษาดชัท ์Konniklijk 
Paleis สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1648-1654 เพื่อใชเ้ป็นศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี ค.ศ.1808 ในสมยัของ
กษตัรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมาใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัของราชวงศป์จัจุบนัพระราชวงัแหง่น้ี ไดถู้ก
ใชเ้ป็นทีร่บัรองพระราชอาคนัตุกะของพระราชนิี  รวมถงึการผ่านชมบา้นเก่าของแอนน์ แฟรงค ์สถานทีจ่รงิที่
แอนน์ แฟรงคแ์ละครอบครวัของเธอใชห้ลบซ่อนความโหดรา้นของนาซทีีก่วาดลา้งชาวยวิในสมยัสงคราม 
โลกครัง้ที ่2 จากนัน้น าทา่นชมยา่นจตุัรสัดมัสส์แควร ์Dam Square ลานกวา้งทีม่สีถานทีส่ าคญัๆ ตัง้อยู่
มากมาย ถ่ายรปูกบัโบสถใ์หม่ทีส่รา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษที ่14 ผ่านการบรูณะซ่อมแซมปรบัปรุงใหม่
หลายครัง้จนมคีวามสวยงาม และถ่ายรปูกบัอนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิNational Monument ซึง่เป็นรปูทรง
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กรวยขาว สงูประมาณ 70 ฟุต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผูเ้สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 
และใหท้่านถ่ายรปูกบัโรงงานเบยีรไ์ฮเนเกน้ Heineken Experience ตน้ก าเนิดของเบยีรไ์ฮเนเกน้ โดยก่อตัง้
ขึน้ในปี ค.ศ.1864 ปจัจุบนัไฮเนเกน้เป็นบรษิทัผลติเบยีรร์ายใหญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นเบยีรท์ี่
มคีุณภาพรวมถงึรสชาตดิทีีส่ดุ รบัรองดว้ยถว้ยรางวลัมากมาย ต่อมาโรงงานไดปิ้ดตวัลงและปจัจบุนัไดถู้ก
ดดัแปลงมาเป็นพพิธิภณัฑใ์หก้บันกัท่องเทีย่วเขา้ชม โดยภายในมกีารจดัแสดงประวตั ิการก่อตัง้โรงเบยีร์
แห่งนี้และจ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัเบยีรไ์ฮเนเกน้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตขิองอมัสเตอรด์มัเพื่อใหท้่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัตวัอกัษร  

I am Amsterdam เป็นสถานทีร่วบรวมงานศลิปะ ของจติรกร 
ชาวดตัชท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จากนัน้เขา้ชม โรงงานเจียระไน 
เพชร ชมกรรมวธิกีารเจยีรนยัเพชร หนึ่งในสนิคา้ออกทีส่ าคญั 
ของเนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะท าใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารในการเลอืกซือ้ 
อญัมณีล ้าค่าน้ี ท่านมโีอกาสเขา้ชมโชวร์มูทีจ่ะน าเพชรน ้าดขีนาดต่างๆ มาใหท้่านไดช้ม จากนัน้น าท่านสู่
ท่าเรอื น าท่าน ล่องเรอืหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมอืงเก่าอ ัมสเตอรด์มัทีส่รา้งอยู่รมิ 2 ฝ ัง่
คลองทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุขึน้มาเพื่อควบคมุระดบัน ้าของแม่น ้าแอมสเทลที่
มกัจะเอ่อลน้เขา้ทว่มในเมอืงจนเป็นหนึ่งในต านานของชื่อ 
เมอืงและปจัจุบนัชาวเมอืงยงัใชส้ญัจรไปมาพรอ้มกบั 
สถาปตัยกรรมรปูปนูป ัน้ต่างๆ บง่บอกถงึความมฐีานะ 
ศกัดนิาและบา้นบางหลงัมอีายุเก่าแก่กว่ารอ้ยปี  

17.30 น. สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล 
21.40 น. น าท่านออกเดินทางจากกรงุอมัสเตอรด์มั โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR-76 
 

วนัทีเ่จด็  สนำมบินสวุรรณภมิู  
13.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละก าหนดการ
เดนิทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เนื่องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร
ด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

 

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

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ       EVA-Benelux เนเธอรแ์ลนด-์เบลเย่ียม-เยอรมนีั 8 วนั 5 คืน-BR 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

24-30 ก.ย.65 55,900 8,500 33,900 

22-28 ต.ค.65 55,900 8,500 33,900 

24-30 พ.ย.65 53,900 7,500 32,900 

1-7 ธ.ค.65 53,900 7,500 32,900 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA AIR เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระ

ไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 23 กโิลกรมั / ชิน้ / ท่าน (ไมเ่กนิ 2 ชิน้) และส าหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / 
ทา่น 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซ่ีาจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ ส าเนา
หน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อท าการนดัหมาย ** 

 ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศนูยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานดัหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 
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 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่31 พ.ค.2565) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านอาจตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษีส าหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
 ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 6 วนัทวัร)์ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเปา าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารนดัหมายและการยื่นวซีา่เชงเกน้ ท่านละ 4,500 บาท (ส าหรบัการยื่นวซี่าเชงเกน้ประเทศออสเตรยี และ

อตัราเรยีกเกบ็อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกุลต่างประเทศ) 
 ค่าบรกิารและค่าทปิพนกังานยกกระเปา า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเปา า

และทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, คา่บรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า การนดัหมายแบบพรเีมีย่ม หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 ค่าธรรมเนยีมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีถา้สาย
การบนิและประเทศปลายทางตอ้งการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Certificate ของการเดนิทางเขา้ประเทศนัน้ๆ (ถา้ม)ี 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 
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การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์(และขอใหช้ าระค่าวซี่าเพิม่เตมิพรอ้มมดัจ าตามทีเ่รยีกเกบ็) สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
 
 
 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซ่ีา และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 

 
 

 

หมายเหต ุ 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ
เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีก่ลุ่มสหภาพยุโรปใหก้ารรบัรอง อาท ิไฟเซอร ์โมเดอน่า แอสตรา้ซเินกา้ จอหน์สนัแอนดจ์อหน์
สนั ซโินแวค ซโินฟารม์ ในสว่นของประเทศเยอรมนัใหก้ารรบัรองเฉพาะเชือ้เป็น ไดแ้ก่ ไฟเซอร ์โมเดอน่า แอสตรา้ซเินกา้ 
จอหน์สนัแอนดจ์อหน์สนั เป็นตน้ และควรมเีอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเปา า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนดิ, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเปา าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยืน่วีซ่า*** 
1. สถานทตูเนเธอรแ์ลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอยื่นวซี่าดว้ยตวัท่านเองในประเทศทีต่น

พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (เนเธอรแ์ลนด)์  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นค ารอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถ่ายใหม่ทีศ่นูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งช าระเงนิคา่ถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปจัจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านดัหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้งสงูอาย ุ
  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสตู ิ
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล  
  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
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o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ให้กบับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 
 
 
 

 
o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปจัจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) หรอื ส าเนาสมุดรายงาน
ประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 10-15 วนันับจากวนั
ย่ืนวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าช่ือเจ้าของบญัชี (ปกหน้าสมุดบญัชีไม่ต้องถ่ายส าเนามา)  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 10-15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดบญัชเีล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงนิฝากเป็นปจัจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
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ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
 

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
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1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................................... 
 

    ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย).......................................................................   (ภาษาองักฤษ) .................................................................. 

2.  หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง .................................................... วนัเดอืนปี เกดิ .................................................................... 

     วนัออกหนงัสอืเดนิทาง ............................................... วนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทาง ......................................................... 

     สถานทีเ่กดิ ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน ..................................................................... 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบยีน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบยีน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 
 

4.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ......................................................... 

5.  ทีอ่ยู่ปจัจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................. 

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

     ทีอ่ยู่ปจัจบุนัปจัจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ..................................................... 
 

 ...................................................................................................................................................................................... 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น .............................................................................. 
  
     โทรศพัทม์อืถอื ........................................................... อเีมลล ์........................................................................................  
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรอืไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค ารอ้งขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศกึษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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6.  ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยูท่ีท่ างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................... 

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

 ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้ม)ี ......................................................... 
 

 กรณีศกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................ 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................................. 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ)......................................................................................................................          
 

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ....... ไมเ่คย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบวุนัที)่ 
 

    ตัง้แต่วนัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 
  

    ไดร้บัวซ่ีาจากสถานทตูใด ................................................................................................................................................. 
 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  
 

    กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 
 

10. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 

 ...................................................................................................................................................................... 
 

11. ท่านสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย 
(กรณีทีม่ผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคอื ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัท่าน ......................................................................................................................................... 
 

เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

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