
 

 

รหัสทัวร ZET1901478 

ทัวรเนเธอรแลนด เยอรมัน ลักเซมเบิรก เบลเยี่ยม ยุโรปตะวันตก 
[เลสโก ออกแทนต] 7 วัน 5 คืน (BR) 
หมูบานกีธูรน   ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน 
ดีไซนเนอร เอาทเลท็ โรมอนด   มหาวิหารโคโลญ   เมืองแฟรงกเฟรต 
มหาวิหารแฟรงกเฟรต   จัตุรัสโรเมอร   โบสถเซนตนิโคลาส 
น้ําพุแหงความยุติธรรม   ศาลาวาการเมืองแฟรงเฟรต 

 



 

 

มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบรค   ประตูเมืองโบราณ   สะพานหินเกาแกของเมอืงไฮ
เดิลแบรค   ปราสาทไฮเดิลแบรค   ยานเมืองเกา เมืองไฮเดิลแบรค 
โบสถพระวิญญาณบริสุทธิ์   เมืองลักเซมเบิรก ประเทศลกัเซมเบิรก 
ยานเมืองเกา เมืองลักเซมเบิรก   สะพานสมัยโรมัน 
วิหารนอเทรอดาม แหงเมืองลักเซมเบิรก 

 
วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด  
                               (-/-/-) 

09.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร 
R สายการบิน Eva Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

12.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด โดยสายการบิน Eva Airways เท่ียวบินที่ 
BR075 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
19.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม 

ประเทศเนเธอรแลนด 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
 นํ าค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, 
Amsterdam, Netherland หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่สอง เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมความ
สวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน - ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด - เมือง
โคโลญ ประเทศเยอรมัน                  (-/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 30 นาที) หมูบานในฝนที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอรแลนด 
(Netherlands) ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มี
ชื่อ เสียงเปนที่ รูจักกันดี ในฐานะ " เวนิสแหงเนเธอรแลนด  (Venice of 
Netherland) " จากการที่เปนหมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลอง
ซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใชเปนทางเดินติดตอกัน
ภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ซึ่งกวาจะมาเปนหมูบานแสนสวยที่เราเห็นอยูทุก
วันน้ี ที่น่ีถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียนเม่ือป 1230 ในขณะน้ันมีซากเขาแพะ
กองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธนฮอรน " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แตเมื่อ
เวลาผานไปเร่ือยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเปน " กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุ
ของแมน้ําทั้งหมดซึ่งอยูที่น่ีก็เลาตอกันมาวา เปนเพราะในอดีตที่น่ีเคยถูกใชเปน
เหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูที่ถูกขุดน้ันก็กลายมาเปนทางใหน้ําไหลเขามา 
และคนในสมัยกอนก็ใชสายน้ําเหลาน้ีเปนทางขนสงถานหินเลนในที่สุด นําทาน 
ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใช
เวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง) ** กรณีที่เรือไมสามารถลองได 
ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการ
กะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 

นําท าน เดินทางสู  ดี ไซน เนอร  เอาท เล็ท  โรมอนด  (Designer Outlet 
Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) อิสระใหทานเลือก
ซื้ อ สิ น ค าแบ รน ด เน มชั้ น นํ าอย างจุ ใจ  อ าทิ เช น  Gucci, Prada, Bally, 



 

 

Burberry, Calvin Klein, Guess, Superdry, Nike, Skechers, Diesel, 
Aemani, Clarks, Desigual, Kipling, Levi’s ฯลฯ   

 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
20 นาท)ี เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศ
เยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยัง
เปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Leonardo Hotel Koln Airport, Cologne, 
Germany หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
วันที่สาม เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงกเฟรต - มหาวิหารแฟรงก

เฟรต - จัตุรัสโรเมอร - โบสถเซนตนิโคลาส - นํ้าพุแหงความยุติธรรม - 
ศาลาวาการเมืองแฟรงเฟรต                           (B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

เริ่มกอสรางตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป จึงตองใช



 

 

เวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหาร
โคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูง
ที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 
เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแม
มารี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996  
นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 10 นาท)ี เมืองที่ตั้งอยูบนริมฝم�งแมน้ําไมนของ ประเทศเยอรมัน เปนเมืองที่
มีประวัติตอเน่ืองอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเปนเมืองที่กษัตริยและจักรพรรดิ
หลายพระองคเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากน้ี
เมืองแฟรงเฟรตยังเปนเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศ
เยอรมันและเปนเมืองที่มีความร่ํารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดวย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 
 
 
 
 
 
 

 
นํ าท าน  ถ ายรูป เป นที่ ระลึก  กับ  มหาวิหารแฟรงก เฟ รต  (Frankfurt 
Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญที่สุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถูก
สรางขึ้นแบบโกธิคสไตลในชวงศตวรรษที่ 13 ซ่ึงในอดีตกาลมหาวิหารแหงน้ียังใช
เปนสถานที่ในการเลือกตั้งผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร และเปนสัญลักษณ
แหงศูนยรวมจิตใจของชาวเยอรมันต้ังแตศตวรรษที่19 เปนตนมา 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ 
เปนสิ่งกอสรางประวัติศาสตรที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่



 

 

บริเวณน้ีถูกทิ้งระเบิดจากฝ�ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 
อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคาร
ยุ ค ก ล า ง ลั ก ษ ณ ะ ก ร อ บ ไ ม ซุ ง  ง า น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ง ด ง า ม น้ี ชื่ อ 
Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํ้ าพุแห งความยุติธรรม (Fountain of 
Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) 
ตั้งอยูกลางจัตุรัสมือซายถือตราชั่งแตมือขวาถือดาบดูนาเกรงขาม บริเวณเดียวกัน 
เปนที่ตั้งของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต (City Hall of Frankfurt) เปน
อาคาร 3 หลังสรางติดกัน ดานหนาของอาคารประกอบดวยรูปปم�นของจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกา 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นํ า ค ณ ะ เ ข า สู ที่ พั ก  Dorint Frankfurt Main-Taunus 
Zentrum/Sulzbach, Frankfurt, Germany หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สี่ เมืองแฟรงกเฟรต - เมืองไฮเดิลแบรค ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮ

เดิลแบรค - ประตูเมืองโบราณ - สะพานหินเกาแกของเมืองไฮเดิลแบรค - 
ปราสาทไฮเดิลแบรค - ยานเมืองเกา เมืองไฮเดิลแบรค - โบสถพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ - เมืองลักเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบิรก - ยานเมืองเกา เมือง
ลักเซมเบิรก - สะพานสมัยโรมัน - วิหารนอเทรอดาม แหงเมืองลักเซมเบิรก 
                                                  
(B/-/D) 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองไฮเดิลแบรค (Heidelberg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 10 นาที) เปนเมืองในรัฐบาเดิน เวิอรทเทิมแบรค ประเทศเยอรมัน 
(Germany) ตั้งอยูบนแมน้ําเน็คคารทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เมืองไฮ
เดิลแบรคตั้งอยูทางทิศใตของเมืองแฟรงกเฟรตไปประมาณ 78 กิโลเมตร เมืองไฮ
เดิลแบรคเปนเมืองใหญอันดับหาในรัฐบาเดิน เวิอรทเทิมแบรค  
นําทาน ผานชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบรค (Heidelberg University) ซึ่ง
สถาปนาขึ้นในป ค.ศ. 1386 เปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่เกาแกและไดรับการ
ยอมรับที่สุดของทวีปยุโรป และยังมีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
มากมายตั้งอยูในเมืองแหงนี้ อาทิ สมาคมมักซพลังค ทําใหเมืองแหงนี้ไดชื่อวาเปน
เมืองมหาวิทยาลัย ประชากรกวาหน่ึงในสี่ เปนนักศึกษานอกจากนี้  อาคาร
สิ่ ง ก อ ส ร า ง ใน เมื อ งยั งก อ ส ร า งด ว ย ส ถ าป ต ย ก ร รม ศิ ล ป ะจิ น ต นิ ย ม 
(Romanticism) และบาโรค (Baroque) ทําใหเมืองไฮเดิลแบรคถูกขนานนาม
วาเปน "เมืองโรแมนติก" แหงหน่ึงของโลก 
นําทานเดินทางสู ประตูเมืองโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหิน
เกาแกของเมืองไฮเดิลแบรค (Old Town Bridge) นําทาน ถายรูปเปนที่
ระลึก กับ ปราสาทไฮเดิลแบรค (Heidelberg Castle) ปราสาทหินทรายแดง 
อายุกวา 900 ปที่สรางอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ  
นํ าท าน เดิ นท างสู  ย าน เมื อ งเก า  เมื อ งไฮ เดิ ล แบ ร ค  (Old Town of 
Heidelberg) เปนบริเวณที่ตั้งของอาคารบานเรือโบราณมากมายที่สรางดวย
สถาปตยกรรมแบบผสม บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ังของ โบสถพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
(Church of the Holy Spirit) โบสถที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไฮเดิลแบรค โดย
โบสถมียอดหอคอยสูงเดนเปนสงาอยู ตั้งอยูบริเวณใจกลางตลาดในเขตยานเมือง
เกา เมืองไฮเดิลแบรค เปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองมาตั้งแตโบราณ ตัวโบสถ
ถูกลอมรอบไปดวยลานน้ําพุและคาเฟ� โดยโบสถถูกสรางขึ้นจากฐานเดิมของโบสถ
เกา และกลายเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงของเมืองไฮเดิลแบรค 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองลักเซมเบิรก (Luxembourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง 50 นาที) ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เมืองที่มีพื้นที่ขนาด
เล็กที่สุดแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีพ้ืนที่ประมาณ 2,586 ตร.กม.  
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกา เมืองลักเซมเบิรก (Old Town Luxemburg) 
เมืองแหงแกรนดดยุค ผานชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman), วิหาร
นอเทรอดาม แหงเมืองลักเซมเบิรก (Notre-Dame de Luxembourg) 
ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมืองลักเซมเบิรก 
พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และ ป�อม
ปราการสมัยโรมัน ทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนที่สวยงามของบานเรือนสมัยเกาท่ีตั้ง
เรียงรายอยูตามแนวเขา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Luxembourg Sud, Luxembourg, 
Luxembourg หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
วันที่หา เมืองลักเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบิรก - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเย่ียม - 

จัตุรัสเดอะมารค - หอระฆัง - ศาลาวาการเมืองบรูจจ - เมืองบรัสเซลส 
                 (B/-/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 

นาที) ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลําน้ําที่ใชในการคมนาคมรอบๆได ทําใหบรูจจ
เปนที่รูจัก และ ไดรับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสีลูกกวาด 
(World Heritage City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of 
North)" ศูนยประวัติศาสตรของเมือง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2000 

 นําทาน ผานชม จัตุรัสเดอะมารค (The Markt Square) ตั้งอยูใจกลางเมือง 
มีทั้งอาคารหนาจั่วสีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิ่ว รานคามากมาย ทําใหดูคึกคักอยู
ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck 
และ Jan Breydel ทั้งคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวาไดลุกขึ้นมาตอตานการ



 

 

ปกครองของดยุกแหงเบอรกันดีไดสําเร็จ ชาวเมอืงจึงรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปน
ที่ระลึกถึงอิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรูชไว ผานชม หอระฆัง (Belfry of 
Bruges) หอคอยสูงเดนกลางจัตุรัสบรูชแหงน้ีมีความสูงถึง 83 เมตร เปน
สัญลักษณแหงอํานาจและอิสรภาพของชาวบรูชในชวงยุคกลาง บนหอคอยเปนที่
เก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบที่มีชื่อเสียงที่สุดมีชื่อวา Victory Bell มีขนาด
กวาง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเปนที่ตั้งของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ 
(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแตงอยางหรูหรา เพราะวาในอดีต
เมืองน้ีทํามาคาขายคลอง ตัวอาคารสรางดวยสไตลโกธิคอันแข็งแกรง ปจจุบันที่น่ีก็
ยังทําหนาที่เปนศาลาวาการเมืองของเมืองสวยแหงน้ีอยู บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยัง
ประกอบไปดวยอาคารที่ตกแตงอยางสวยงามไมแพจตุรัสมารค ที่น่ีมักจะใชเปน
สถานที่จัดงานสําคัญตางๆของเมืองบรูช มีรานคาจําหนายสินคาพื้นเมืองมากมาย 
โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมท่ีมีช่ือเสียงของเมือง 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยูในทวีป
ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เปนประเทศเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 
ป ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโร



 

 

แมนติก จึงเปนประเทศที่มีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สุด ดวยตึกรามบาน
ชองและสถาปตยกรรมสําคัญตางๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวดวยความ
งดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอยางครบถวน นอกจากน้ีเมืองบรัสเซลส ยังเปน
ที่ตั้งของสถานที่ราชการที่มีความสําคัญของสหภาพยุโรป เชน สํานักงานใหญของ
สหภาพยุโรป และ Nato 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจนี)  
 นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Brussels South, Brussels, 
Belgium หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่หก เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเย่ียม - อะตอมเม่ียม - จัตุรัสกรองดปลาซ - 

โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก - รูปปم�นเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส - 
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือหลังคากระจก - สถาบัน
เจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน - ยานดัมสแควร
อนุสรณสถานแหงชาติ - ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล 
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อะตอมเม่ียม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงน้ี 
มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลาง
ขนาด 18 เมตร รวมน้ําหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการ
ออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน 
จุดชมวิว หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟท
ที่วากันวาเปนลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แหงน้ีสะทอนถึงความกาวหนาของ
มวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20 และการฟم�นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบชํ้าจาก
สงคราม โดยมีการจัดงาน เอ็กซโป 1958 เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพ่ือ
แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยาง
วา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปน
สถานที่ทองเที่ยวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมาก
ที่สุดของยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค 
และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่งอาคาร
สวนใหญน้ันจะสรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตุรัสแหงน้ี
อยูจะมีความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง อดีตอาคารเหลาน้ีเคยถูกทําลายดวยน้ํามือ
ของทหารฝรั่งเศสที่ใชปนใหญยิงทําลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสพายเเพ
อยางยับเยินที่สงครามวอเตอรลู โดย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่เปน
จุดทองเท่ียวที่มีความสวยงามและนาสนใจอยางที่ โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก 
(Jacques Sur Coudenberg) ที่สรางมาตั้งแตยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากน้ี
แลวบริเวณแหงน้ีจะมีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเยี่ยมอีก
ดวย ถือไดวาเปนศูนยกลางของประเทศเลยก็กลาวได 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ รูปปم�นเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส 
(Manneken Pis) รูปปم�น อันเปนสัญลักษณ ของเมืองน้ี โดยน้ําจากน้ําพุ น้ี  
ชาวเมืองและชาวตางชาตินิยมด่ืมกันเม่ือมาถึงเมืองบรัสเซลส 
นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands) 



 

 

ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเติล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 
ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเนเธอรแลนด เปนเมืองศูนยกลางทาง
ประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 
ซึ่งเปนชวงยุคทองของเนเธอรแลนด ถงึแมเมืองอัมสเตอรดัมจะเปนเมืองหลวงของ
ประเทศ แตศูนยกลางของหนวยงานรัฐบาลน้ันอยูที่เมืองเฮก      

 
 นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถีชีวิต

ความเปนอยูชาวดัตชที่สรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 17 ระหวางลองเรือผานบานเรือน
แพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง ผานชมเขตที่เกาแกที่สุดของเมือง
อัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองที่ต้ังอยูริมคลองอันมีเอกลักษณที่สวยงามแปลกตา 
ซึ่งบานริมคลองเหลาน้ีจะมีสวนหนาบานไมกวางมากนัก และสรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตัวตึกใชอิฐแดงกอแบบไมฉาบปูน 
ตกแตงเปนภาพปูนปم�นเทพเจากรีกอยางสวยงาม และหนาจั่วมีไมยื่นออกมา เพื่อ
แขวนลอกไวสําหรับขนสิ่งของเขาบานทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบและประตู
ก็เล็ก ดูแปลกตาท่ีไมสามารถหาชมท่ีใดได ** กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวา
กรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไม
แจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวน
หนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด **  

 นําทานเดินทางสู  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  (Diamonds and 
Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการ
เจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาที่สุด มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก คือฝมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “ 
โคอินอร ” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจาก
ที่น่ี นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken 
Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูที่เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรราย
ใหญที่สุดอันดับ 3 ของโลก เปนเบียรที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุดการันตีดวย
รางวัลมากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปดตัวลง และถูกดัดแปลงเปน



 

 

พิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตั้งแต
กอตั้งโรงเบียรแหงน้ีขึ้นมา และจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกนใหเลือก
ซื้อมากมาย ** คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 22 ยูโร 
(EUR.) หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประเภทของบัตร ** 
นําทานเดินทางสู ยานดัมสแควร (Dam Square) เปนลานกวางขนาดใหญ ที่มี
สถานที่สําคัญๆตั้งอยูมากมาย อยางมุมหน่ึงเปนที่ตั้งของโบสถใหมที่สรางขึ้นใน
ตอนปลายศตวรรษที่ 14 และผานการบูรณะซอมแซมปรับปรุงจนถึงสรางใหม 
หลายตอหลายครั้งจนมีความสวยงามนาชมอยางที่เห็นในปจจุบัน บริเวณเดียวกัย 
คือ อนุสรณสถานแหงชาติ (National Monument) เปนรูปทรงกรวยสขาวสูง
ประมาณ 70 ฟุต สรางขึ้นในปค.ศ. 1956 เพื่อเปนอนุสรณแกผูที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ที ่

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด ทานมีเวลาในการทําคืนภาษี  (Tax 
Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ีหรือ รานอาหาร 

21.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Eva Airways เท่ียวบินที ่BR076 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   
                     (-/-/-)  

13.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เทีย่วบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

19 - 25 กันยายน 
2562 

19SEP BR075 BKK-AMS 
12.30-19.35 
24SEP BR076 AMS-BKK 
21.40-13.40+1 

39,999 39,999 39,999 9,999 26,999 

10 - 16 ตุลาคม 
2562 

(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 และ วัน
ออกพรรษ / 14 ต.ค. 

วันหยุดชดเชย) 

10OCT BR075 BKK-AMS 
12.30-19.35 
15OCT BR076 AMS-BKK 
21.40-13.40+1 

45,999 45,999 45,999 9,999 32,999 

12 - 18 ตลุาคม 
2562 

(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 และ วัน
ออกพรรษ / 14 ต.ค. 

วันหยุดชดเชย) 

12OCT BR075 BKK-AMS 
12.30-19.35 
17OCT BR076 AMS-BKK 
21.40-13.40+1 

45,999 45,999 45,999 9,999 32,999 

17 - 23 ตุลาคม 
2562 

(23 ต.ค. วันปย
มหาราช) 

17OCT BR075 BKK-AMS 
12.30-19.35 
22OCT BR076 AMS-BKK 
21.40-13.40+1 

45,999 45,999 45,999 9,999 32,999 

02 - 08 พฤศจิกายน 
2562 

02NOV BR075 BKK-AMS 
12.50-19.35 
07NOV BR076 AMS-
BKK 21.30-14.30+1 

45,999 45,999 45,999 12,999 32,999 



 

 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศเยอรมัน ทานละ 

ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช
หนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผล
การสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วนัทําการ เปนอยางนอย 
ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรบัย่ืนวีซาครั้ง

ใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 
 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท ** 

 
** หากทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 

 
** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี

ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการ) ** 
 

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ



 

 

มีขอจํากัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด
ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Eva Airways 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกัน
ไมเกิน 20 ก.ก.  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ
จริงอีกครั้ง  

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 39 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน

ไทยประมาณ 1,560 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศเยอรมัน ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละ
ประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผูเดินทาง
ถือไปจายในวันที่ย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมี
เจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนัน้) 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 



 

 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทนัท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 



 

 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

1. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ



 

 

ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน



 

 

กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 



 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว



 

 

เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานัน้ ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมัน 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  



 

 

โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืน
วีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา

หนังสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถูกตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สา
มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแต

บัญชีบริษัท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดา
มารดา หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 



 

 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น 
โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกบัผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 



 

 

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee 
และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 

- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบยีนบาน/สมรส/สูติบัตร 
แผนที่การเดินทาง เพ่ือการย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมัน 

สถานที่ : สถานทูตเยอรมัน 
การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตัว เน่ืองดวยเหตุผลทางดานความปลอดภัย สถานทูตไม

อนุญาตใหนํารถสวนตัวภายนอกเขามาจอดทุกกรณี หากทานเดินทางโดยรถสวนตัว 
สามารถจอดไดที่อาคารสํานักงานตางๆบนถนนสาธร 

   : ขนสงสาธารณะ รถไฟใตดิน MRT ลงสถานี ลุมพินี โดยใชทางออก
หมายเลข 2 (ฝم�งถนนสาธร) จากน้ันเดินชิดซายตามทางมาลาย ผานอาคาร Q House 
Lumpini และสาธรซอย 1 ประมาณ 300 เมตร สถานทูตเยอรมันจะตั้งอยูบริเวณป�าย
รถเมล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมัน 
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................. 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส โสด     สมรส          หยา          หมาย         แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถอื .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายุกรุณาระบดุวย ....................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ....................................................... 
 
 
 



 

 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 
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** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลาง
ในการอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 

 
 
 
 
 
 
 
 


