วันแรก
09.30 น.

12.30 น.

กรุงเทพ ฯ – อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA
AIRS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกเรือ่ งกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR075
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
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19.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสคิปโฮล กรุง อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์
ตั้งอยู่ริมฝั ่งแม่น้ า Amstel เป็ นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ และเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั DORINT AIRPORT HOTEL, AMSTARDAM หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

อัมสเตอร์ดมั – หมู่บา้ นกังหันลมซานส์คนั ส์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND –
เมืองโคโลญ (เยอรมัน)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกังหันลมซานส์คนั ส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
40 นาที) ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวดัชต์ ที่
ใช้กงั หันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทาหน้าที่ผลิต
น้ ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี้ ภายในหมู่บา้ นแห่งนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่
น่ าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่–ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าแบรนด์เนมส์ช้นั นาอย่างจุใจ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, GUESS, SUPERDRY ,NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI,
CLARK, DESIGUAL, KIPLING, LEVI’S, ฯลฯ
*** อาหารค ่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง ***
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง) เมืองสาคัญริมแม่น้ าไรน์ และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลาง
ทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็ นแหล่งผลิตน้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อัน
ลือชื่อ
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั LEONARDO AIRPORT HOTEL , COLOGNE หรือเทียบเท่า

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม
เช้า

โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิ ร์ต – จตุรสั โรเมอร์ – ถนน ZEIL
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอานาจ จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปกับ มหา
วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ตอ้ งหยุด
พักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปี จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี
1880 มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารที่ใหญ่
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และสูงที่ สุดในโลกในสมัยนั้ น ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก เป็ นหอคอยแฝดสูง 157
เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปี เตอร์ และพระแม่มารี (ไม่
รวมโซน Chamber&Tower)

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง) เมืองที่ต้งั อยูบ่ น
ริมฝั ง่ แม่น้ าไมน์ เป็ นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่ องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ซึ่งกษัตริย์
และจั ก รพรรดิ ห ลายพระองค์ เ คยใช้เ ป็ นสถานที่ ป ระกอบพิ ธี ร าชาภิ เ ษกในปั จจุ บั น
นอกจากนี้ แฟรงเฟิ ร์ตยังเป็ นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของเยอรมณี และเป็ น
เมืองที่ มีความรา่ รวยมากที่ สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วยนาท่านแวะชม นาท่านแวะถ่ายรูป ณ
จตุรสั โรเมอร์ (Romerberg)ซึ่งหมายถึงคาว่าโรมันในภาษาเยอรมัน บ้านที่ซื้อโดยสภาเมือง
ใน1405 จากครอบครัวพ่อค้าเศรษฐี บ้านหลังกลางกลายเป็ นศาลากลางจังหวัดในเวลาต่อมา
และมีการเชื่อมต่อในภายหลังกับอาคารข้างเคียงรวมจานวน 9 หลังเป็ นย่านตลาดเก่าหรือ
Complex ของนครแฟรงก์เฟิ ร์ต โดยในอดีต Complex แห่งนี้ ถูกทาลายพินาศย่อยยับโดย
ระเบิ ดในช่วงยุ คสงครามโลกครั้งที่ สอง แต่ ได้ถูกฟื้ นฟูให้กลับ มามี สภาพดี ดัง่ เดิ ม นาท่ า น
เดินทางสู่ ย่านถนน ZEIL ที่มีหา้ งสรรพสินค้าที่ทนั สมัยและร้านค้ามากมาย อิสะช้อปปิ้ งสินค้า
แบรนด์เนมชั้นนาตามอัธยาศัย

คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั NH HOTEL, FRANKFURT หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

แฟรงก์เฟิ ร์ต - ลักเซมเบิรก์ – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – อะตอมเมี่ยม –
จตุรสั กรองด์ปลาซ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป (2,586 ตร.
กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสาริดของแกรนด์ดชั เชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง
พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัย
โรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บา้ นเรือนตั้งเรียงรายอยูใ่ นแนวหุบเขาดูสวยงามยิง่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเที่ ยวสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที )
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี ยมและยังเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพ
ยุโรปอีกทั้งยังเป็ นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนื อ หรือ
NATOอีกด้วย นาท่านแวะถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) ที่มีสถาปั ตยกรรมรูปทรง
อะตอมสูง 102เมตร ก่อสร้างในรูปทรงที่เป็ นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชนั ่
ในปี ค.ศ.1958นาท่านเข้าสู่ จตุรสั กรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussel) ถือเป็ นหัวใจ
สาคัญของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซึ่งชาวเบลเยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็ น จตุรสั ที่งดงามที่สุดใน
โลก เป็ นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิค นี โอ-โกธิค และเป็ นสถานที่ซึ่ง
องค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้เป็ นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรสั
กรองด์ ปลาซ ถูกทหารฝรัง่ เศสยิงระเบิดเข้าทาลายเพื่อแก้แค้นที่ฝรัง่ เศสเคยแพ้สงครามใน
เบลเยี่ยมตอนใต้ชาวเมืองบรัสเซลร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบูรณะอาคารกระทัง่ กลับมาดูดีอย่าง
เดิม หลังจากนั้นมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนดูสวยงามดังที่เห็นในปั จจุบนั นาท่านถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึกกับ รูปปั้ นเด็กน้อยยืนปั สสาวะแมนิเกนพิส (Manneken Pis) สัญลักษณ์ของ
เมืองนี้ และน้ าจากน้ าพุนี้ชาวเมืองและชาวต่างชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงกรุงบรัสเซลส์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก
เช้า

บรัสเซลส์ – ลิสส์ – ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 – อัมสเตอร์ดมั –
จตุรสั ดัมสแควร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลิสส์ Lisse ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูก
ดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง นาท่านเข้าชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ซึ่ง
ในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิ ดให้เข้าชมเพียงปี ละ
หนึ่ งครั้ง ภายในประกอบไปด้วยทิ วลิปที่ มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรัง่ อยู่ดู
ละลานตา ประกอบไปด้ว ยต้น ไม้น้ อ ยใหญ่ อัน เก่ า แก่ มี ท างเดิ น อั น ร่ ม รื่ น บ้า งก็ มี ง าน
ประติ มากรรมประดับสวนอยู่เป็ นระยะ มี สระน้ าและน้ า พุ มี ศาลาจัดแสดงกิ จ กรรมต่างๆ
เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
น าท่ า นเดิ นทางกลับ สู่ อัม สเตอร์ดัม (Amsterdam) นาท่ า นชม จัตุรัส ดัม สแควร์ (Dam
Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุ สรณ์สงครามเพื่อราลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่
จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรัง่ เศสเรืองอานาจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
อั ม สเตอร์ดั ม – ล่ อ งเรื อ หลั ง คากระจก – โรงงานเจี ย ระไนเพชร – HEINEKEN
EXPERIENCE - สนามบินอัมสเตอร์ดมั
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือหลังคากระจก (Love Boat) ชมชีวิตความเป็ นอยูช่ าวดัชต์
ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูช่ ้นั บนสุด
ของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนที่อยู่ ริม
คลองที่ มี อยู่มากถึ ง 2,500หลัง ต่ อด้วยการชมเขตเมื องเก่ า แก่ ที่สุ ดของกรุ งอัมสเตอร์ดัม
จากนั้ น น าท่ า นเข้า ชม โรงงานเจีย ระไนเพชรและอัญ มณี อุ ตสาหกรรมจากวิ ท ยากรผู ้
ชานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก
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เที่ยง
บ่าย

17.00 น.
21.40 น.

วันที่เจ็ด
13.40 น.

และมีชื่อเสียงและฝี มือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยั มงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของ
สมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแห่งอังกฤษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาทุกท่านสู่ HEINEKEN EXPERIENCE เบียร์ไฮเนเก้น เชื่อว่าทุกคนต้องรูจ้ กั ต้นกาเนิ ดของ
เบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์นี่เอง ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1864
ปั จจุบนั ไฮเนเก้นเป็ นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก เป็ นเบียร์ที่มีคุณภาพ
และรสชาติดีที่สุด การันตีดว้ ยรางวัลมากมาย ต่อมา โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้นได้ปิดตัวลง
และถูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ย มชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติ
ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเบียร์แห่งนี้ ขึ้ นมา ขั้นตอนการผลิตเบียร์และยังเปิ ดให้นักท่องเที่ยวสามารถลิ้ ม
ลองรสชาติของเบียร์ได้อีกด้วย

นาคณะเดินทางสู่ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR076
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาประมาณ 11 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
29มีนาคม – 04เมษายน 61

07 - 13 เมษายน 2561
14 – 20 เมษายน 2561
26เมษายน – 02พฤษภาคม 61

ผูใ้ หญ่

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
เด็กมีเตียง

ห้องละ 2-3
ท่าน

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

49,999
54,999
54,999
52,999

49,999
54,999
54,999
52,999

48,999
53,999
53,999
51,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

8,000
9,000
9,000
9,000

31,999
36,999
36,999
34,999
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**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่รวมค่าวีซ่าเนเธอแลนด์**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจท าให้ ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว(Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน
และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจ
มีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติม
ในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าทาหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ ว)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
ทางบัญชี
1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงศ์ 2 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
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3.

4.

5.
6.

มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั ก ขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
ในกรณีที่ลกู ค้ายืน่ วีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุ ญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลกู ค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัว ร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่ว มเดิ น ทางหรื อใช้บริ การตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการ ไม่ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด หรื อถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ว งหน้า อย่า งน้อย 7 วันก่ อนการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่ มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยั ใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่วนที่บริษัทยังมิได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษัทหรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่ค่คู า้ ตามหลัก
ปฏิบตั ิเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกันทุ ก ชิ้ นไม่ เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น เนเธอร์แลนด์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่
กว่า 2 หน้า (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย)
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น ห้ามสวม
แว่นตา (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วันยืน่ )
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายหน้าแรกที่มีเลขที่บา้ นคู่กบั ชื่อผูส้ มัคร)
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
(กรณีผหู้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้า ให้แนบเอกสารมาด้วย)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี กรณีเคยมีการเปลี่ยน)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์)
หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน / จดหมายรับรองการเรียน)
จดหมายต่างๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยืน่ และต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามพาสปอร์ต)
 กรณี ผูเ้ ดิ นทางเป็ นเจ้าของบริ ษัท/ร้า นค้า: หนั ง สื อรับ รองบริ ษัทฯ (อายุ ไม่เกิ น 3 เดื อน)
ประทับตราและเซ็นรับรอง / ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการร้านค้า
 กรณี พนั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการทางานจากนายจ้า ง ระบุ ตาแหน่ ง วันเริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
สถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตรา
ประทับ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษี ยณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษี ยณอายุ
 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง ระบุชื่อผูส้ มัคร พร้อมทั้งระบุ
ระยะเวลาหยุดเรียน / สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พ่อบ้านแม่บา้ น: จดหมายชี้ แจงตนเอง
หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่
เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ซึ่งออกจากธนาคาร
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 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปั จจุบนั และต้องนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่สถานทูต
ในวันสัมภาษณ์
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา)
ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ)
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง)ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 จดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง Sponsor Letter
 หนังสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ต้องระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้
ใคร (ต้อ งระบุ ชื่ อ ผู ้ถู ก รับ รองในจดหมายด้ว ย) (สะกดชื่ อ -นามสกุ ล ให้ถู ก ต้อ งตามหน้ า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 กรุณาแนบ สูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นๆ (ฉบับจริงและสาเนา)
เพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ สถานทูตเยอรมัน เพื่อสัมภาษณ์
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน โดยประมาณ 7 วันทาการ
 หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางสถานทูตเยอรมันแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุ ญาตให้ผูส้ มัคร
ทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหาก
ท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
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ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น เนเธอร์แลนด์
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชือ่ -นามสกุลปั จจุบนั ......................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).......................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด............................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ................................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกาเนิ ด(หากต่างปั จจุบนั )....................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์............................................................
13. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ ง หรือระดับชั้นการศึกษา
...........................................................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางานปั จจุบนั / สถานศึกษา ชื่อที่อยู.่ ...............................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่...................ถึงวันที่........................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ.............................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน...............................................ความสัมพันธ์............................
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
ในการอานวยความสะดวกและบริการด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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