
  

 
 

 
 

อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - โรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง 

หมู่บา้นกโีธรน์ - บรสัเซล - เกนท ์- บรูจส ์ 

สวนเคอเคนฮอฟ **เทศกาลดอกไม ้1 ปีมีเพยีงคร ัง้เดียว**  
 

ก าหนดการเดินทาง : 11-17 เมษายน 2561 
  



   หนา้ท่ี 2 
 

วนัพธุที่ 11 เมษายน 2561(1)  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู      

21.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 
  

วนัพฤหสับดีที่ 12 เมษายน 2561(2)  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืกระจก 

02.40 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนอเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK419/EK147 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ: 0605-0805 *.*.*. 

13.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ กรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศทีแ่ผ่นดนิต า่ ซึง่พื้นดนิ

ต า่กว่าระดบัน า้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการท าเขือ่นก ัน้น า้ต ัง้แต่สมยัโบราณ เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์

ซึง่อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหลา่น้ีแบ่งแยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวาม

ยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 กิโลเมตร มสีะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรอืทีท่กุคนเรยีกใน

ปจัจบุนัว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ ….หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้…. 

ชมย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชมบรเิวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่าและอนุสาวรยีท์หารหาญ…

ถนนเรดไรทด์สีทรคิ 

น าท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ทีท่่านจะไดส้มัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่

อย่าง ใกลช้ดิ ...ชมการสาธิตการเจยีระไนเพชร  

ค า่  อสิระอาหารค า่ เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็ที่ ณ ย่านดามสแควร ์ 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัศกุรท์ี่ 13 เมษายน 2561(3)  อมัสเตอรด์มั-เทศกาลดอกไม ้ณ สวนเคอเคนฮอฟ-โวเลนดมั-หมู่บา้นกโีธรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเิซ่ (LISSE) (34 กิโลเมตร) เพือ่เขา้ชมเทศกาลดอกไม ้ณ สวนเคอเคนฮอฟ  

*.*.*. 1 ปีมเีพยีงคร ัง้เดยีวเท่านัน้ ...อสิระใหท่้านไดถ่้ายรูป ชมความสวยงามของดอกไม ้นานาชนิดตามอธัยาศยั 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. เพือ่ความสะดวกในการเชา้ชมสวนดอกไมอ้ย่างเตม็ที่ *.*.*. 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ่้ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  



   หนา้ท่ี 3 
 จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงโวเลนดมั (VOLENDAM) (63 กิโลเมตร) หรอืบางคร ัง้มกัถูกเรยีกว่า "ไข่มกุ

แห่งซุยเดอรเ์ซ" (THE PEARL OF THE ZUIDERZEE) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ท่านจะไดส้มัผสัจรงิๆ กบัพื้นทีท่ีต่  า่กว่าน า้ทะเล ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ...  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกีโธรน์ (GIETHOORN) (135 กิโลเมตร) หมู่บา้นแห่งสายน า้..เป็น

หมู่บา้นเลก็ๆ ต ัง้อยู่ระหว่างเมอืง ZWOLLE และ STEENWIJK ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์โดยไดร้บัฉายาว่าเป็นหมู่บา้นไรถ้นน

เพราะผูค้นทีน่ี่จะสญัจรกนัทางเรอืจงึมคูีคลองเลก็ 

ๆ ลดัเลาะอยู่รอบหมู่บา้น บา้นทกุหลงัก็จะมเีรอืเป็น

พาหนะประจ าครวัเรอืน…..อสิระใหท่้านพกัผ่อนโดย

การลอ่งเรอืชมหมู่บา้น (*.*.*. ราคาท่านละประมาณ 5 Euro ราคาดงักลา่วไม่รวมอยู่ในค่าทวัร*์.*.*. ) 

 น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
  

วนัเสารท์ี่ 14 เมษายน 2561(4)   อมัสเตอรด์มั - โคโลญจน์ - ลอ่งแม่น ้าไรน์ - บรสัเซส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโคโลญจน ์(COLOGNE) (268 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี เมอืงใหญ่รมิ

แม่น า้ไรน ์มศูีนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะและอตุสาหกรรมและเป็นแหล่งผลติน า้หอมออดโิคโลญจน ์

4711 อนัลอืชื่อมมีหาวหิารขนาดใหญ่อลงัการทีสุ่ดในยุโรปเรยีกกนัว่า เคิลน์โดม และมเีทศกาลคานิวาลมี

ชื่อเสยีงเริ่มขึ้นในวนัที ่11 เดอืน 11 เวลา 11 นาฬกิา 11 นาท ีและ 11 วนิาท ีของทกุปีแลว้จะด าเนิน

จนถงึประมาณเดอืนกุมภาพนัธม์กีารแสดงดนตร ีวงโยธวาทติ การประกวดเตน้ร าของชมุชนต่างๆ การ

แต่งกายแบบแฟนซ ีขบวนแห่ การดื่มกิน ดงึดูดนกัท่องเทีย่วไดจ้ากทกุสารทศิ... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงโคโลญจน ์เป็นมหา

วหิารสไตลโ์กธิกในช่วงศตวรรษที ่14 ภายในเป็นทีเ่ก็บรกัษาหบีทองค าบรรจอุฐัขิองกษตัรยิเ์ป็นรูป

สามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสรจ็สมบูรณใ์นปี 

1880 และครัง้หน่ึงสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที่ 5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมือ่คราว

เสดจ็ประพาสเยอรมนัคร ัง้แรกในปี 1897 และทีม่หาวหิารแห่งน้ีทีแ่มใ้นปจัจบุนักย็งัมกีารขดุพบซากเมอืง

https://www.facebook.com/prozapbypeeaew/posts/332907630239220


   หนา้ท่ี 4 
 โรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆมหาวหิารท าใหท้ราบว่าชวีติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์ม่เคยแยก

จากไกลจากมหาวหิารแห่งน้ีเลย 

  น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืแม่น า้ไรนร์ะหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุน่ทีผ่ลติไวนข์าวทีม่ชีือ่เสยีง 

ทีสุ่ดของเยอรมนี จนถงึทีท่่าเรอืบอ๊พพารด์ (BOPPARD) (121 กิโลเมตร) 

น าท่านลอ่งเรอืชมความสวยงามของแม่น า้ไรน ์แม่น า้สายส าคญัทีสุ่ดสายหนึ่งของยุโรป ชมทศันียภาพอนั

สวยงามตลอดสองฟากฝัง่แม่น า้ เพลดิเพลนิกบัทวิทศันข์องไร่องุน่ และปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 

ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหลา่ขนุนางเยอรมนีทีเ่รยีงรายอยู่สองฟากฝัง่แม่น า้ ผ่านบรเิวณผาหนิโล

เรอไลย ์(LORELEY ROCK) ซึง่มตี านานเรื่องเล่าทีล่กึลบัของเสยีงสะทอ้นทีเ่กิดขึ้นบรเิวณนัน้และขึ้นฝัง่

ทีท่่าเรอืเซนตก์อร ์(ST. GOAR) (16 กิโลเมตร) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบรสัเซล (BRUSSELS) (320 กิโลเมตร) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม

และยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาตแิห่งสหภาพยุโรป อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยบ์ญัชาการกลางของ

องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ นอกจากน้ีบรสัเซลสย์งัเป็นทีต่ ัง้ของนาโต (NATO) อกี

ดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมสีถานทูตในบรสัเซลสถ์งึ 3 แห่ง คือ สถานทูตปกตขิองแต่ละประเทศ 

สถานทูตประจ าสหภาพยุโรป และสถานทูตประจ านาโต  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  OUD HUIS DE PEELLA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัอาทติยท์ี่ 15 เมษายน 2561(5)           บรสัเซส - บูรจส ์- เกนท ์- บรสัเซส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจส ์(BRUGES) (97 กิโลเมตร) เมอืงทีถู่กกลา่วขานว่าเป็น เวนิสแห่ง

ตอนเหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมยัยุคกลาง จนรบัการขึ้นทะเบยีน

เป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO …. 

จากนัน้น าท่านชมเมอืงบรูจส ์เมอืงหลวงของแควน้ฟลนัเดอร ์ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดเมอืงหน่ึง 

ของยุโรป ในอดตีบรูจสเ์คยเป็นเมอืงท่าทีส่  าคญัของเบลเยีย่ม ..แต่เมือ่เมอืงถูกปิดลอ้มไม่มทีางออกทะเล

จงึเสยีความเป็นเมอืงท่าใหแ้ก่แอนตเ์วริป์ ซึง่กลายมาเป็นท่าเรอืทีใ่หญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม...  

ชมย่านใจกลางเมอืงเก่าจตัรุสัมารก์ (THE MARKT) ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของตลาดคา้ขายและทีจ่ดังานต่างๆของ

เมอืงรวมถงึ จตัรุสัเบริก์ (THE BURG) ลานกวา้งหนา้บรเิวณวงัเก่าสไตลก์อธิคซึง่กลายเป็นศาลาว่าการ

ของเมอืงในปจัจบุนั ผ่านชมหอประชมุสงฆแ์ละถ่ายภาพกบั หอระฆงัประจ าเมอืง (THE BELFRY) ทีถ่อื

เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงบรูจส ์มคีวามสูงถงึ 83 เมตร และบนัได 366 ข ัน้เพือ่ขึ้นสู่ยอดของหอระฆงั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


   หนา้ท่ี 5 
 บ่าย ออกเดนิทางสู่ เมอืงเกนท ์(GHENT) (50 กิโลเมตร) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและม ัง่ค ัง่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ ถนน

หนทางท ัง้เมอืงปูดว้ยหนิแบบโบราณ ในสมยัยุคกลาง เมอืงเกนทไ์ดช้ื่อว่าเป็นนครทีส่วยงามเป็นรองกรุง

ปารสีเพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้… 

 .. ชมเมอืงเกนท ์ผ่านชมปราสาทท่านเคานท ์(CASTLE OF THE COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง 

ทีถู่กสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ.1180 เพือ่แสดงถงึความรุ่งเรอืงในยุคสมยัของ PHILIP OF ALSACE และ

ถงึแมว้่าเบลเยีย่มจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานทย์งัคงความงดงามผ่าน

กาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของเมอืงเกนท ์

อสิระเดนิเลน่ชมถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเก่าแก่ของเมอืงเกนท ์เป็นจดุ

ชมววิทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงโดยจะมอีาคารเก่าแก่ต ัง้แต่สมยัยุคกลางเรยีงรายอยู่สองฝัง่ถนน 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) (58 กิโลเมตร) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  OUD HUIS DE PEELLA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
  

วนัจนัทรท์ี่ 16 เมษายน 2561(6)     บรสัเซส - ดูไบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมอืงบรสัเซลสแ์ละถ่ายรูปกบัอะตอมเมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็นประตมิากรรมรูป

อะตอมมหมึา ซึง่เป็นสญัลกัษณจ์ากการรวมตวั คร ัง้แรกของกลุม่ประเทศยุโรปเมือ่ปี ค.ศ. 1959 ผ่านชม

อาคารบา้นเรอืนในยุคเก่าๆ สถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบรเิวณ

พระราชวงัทีป่ระทบัของกษตัรยิแ์ห่งเบลเยีย่ม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS  

ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัรุสักลางเมอืงที่งดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นที่เป็นศาลากลาง

เป็นศิลปะแบบโกธิคมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจตัรุสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขาย

ของทีร่ะลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสี  าหรบันกัท่องเทีย่ว ผ่านชมรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ 

(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู ก าลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็นน า้พ)ุ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ...ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.45 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK182/EK370 
  

วนัองัคารที่ 17 เมษายน 2561(7)  ดูไบ - สวุรรณภมูิ บางพล ี(ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ : 0615-1145 *.*.*. 

21.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  
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อตัราค่าใชจ้า่ย   

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

11-17 เมษายน 2561 54,999.- 9,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทางและ ค่ายืน่วซี่า ** 

 

หมายเหต ุก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์

,การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
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 ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอ

วซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค า

รอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต  า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทาง

ราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทางสาย 

การบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของ

มค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 15 ยูโร) 

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน ท่านละ 20 ยูโร) 

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
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กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  

** ทางบรษิทัไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเกบ็ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

** หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่บริษทัฯ 

ก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ 
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 ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ และค่าธรรมเนียมวซี่า

ตามที่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ 

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋ เครื่องบนิแลว้) / 

ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด 

ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ 

ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 
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 สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระเงนิมดัจ าหรือ

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯที่ไดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
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 ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / 

หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่

ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ

ผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่งผิด

กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามคว ามจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
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เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าเนเธอรแ์ลนด ์ 
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15-20 วนัท าการ 
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 28) *** 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป 
โดยทางศนูยร์ับยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) 
ดังนี ้
 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับ
จากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่
ดว้ย)  

 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้ม
สวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)  
 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Bank Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 
(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่
วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่ี
สายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 

 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


