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เทศกาลดอกไม้แห่งเนเธอร์แลนด์ ณ สวนเคอเคนฮอฟ ดังระดับโลก 1 ปีมคีร้ัง กว่า 7 ล้านต้น 
ล่องเรือหลงัคากระจก ชมเมอืงอมัสเตอร์ดัม สมญานาม “เวนิสทางเหนือของยุโรป” 

สัมผสัวถิีชีวติของชาวดัชต์อย่างแท้จริงทีห่มู่บ้านกงัหันซานส์คนัส์ 
มหาวหิารโคโลญ ศาสนสถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มอีายุเก่าแก่กว่า 800 ปี 

จัตุรัสกรองด์ปราซ จตุรัสกลางเมอืงทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป / ช้อปป้ิงแบรนด์เนมช้ันน าที่อมัสเตอร์ดัม 
พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน เดินทางสะดวกสบาย / ลิม้ลองอาหารพืน้เมอืง ขาหมูเยอรมนั 

บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50% 

ก าหนดการเดินทาง : เดอืนมีนาคม - พฤษภาคม 2560  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

54,900.- 

WONDERFUL EUROPE 

เทศกาลดอกทิวลปิ 
เบลเยยีม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมัน 7 วนั 4 คนื 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ – บรัซเซลส์ (เบลเยยีม) – เดลฟท์ (เนเธอร์แลนด์) – ชมเมอืง – กรุงเฮก – ศาลโลก  

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบรัซเซลส์ ประเทศเบลเยียม  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG934 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 12 ชัว่โมง 10 นาที) 

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีม น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพิธีการ
ทางศุลกากร 

 น าท่านเดินทางสู่ เดลฟท์ (Delft) เป็นเมืองในฮอลแลนด์ใต ้(Zuid-Holland) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่ีตั้งอยู่
ระหว่างรอตเตอร์ดัม และเฮก โดดเด่นด้วยบ้านเรือนและอาคารยุคเรเนซองส์ มีแหล่งประวติัศาสตร์และ
โบราณสถานมากมาย อบอวลไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ และมีช่ือเสียงจากการเป็นบา้นเกิดของจิตรกรชาวดตัช์ โยฮนั 
เฟอร์เมร์ (Johan Vermeer) และเคร่ืองเคลือบลายครามขาวน ้าเงิน (Blue and White Porcelain) เมืองแห่งน้ียงัเป็น
เมืองท่ีสงบเงียบและเตม็ไปดว้ยความโรแมนติก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าท่านเดินชม ย่านจัตุรัสกลางเมือง (Market Square) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถเ์ก่า เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้ชาย   

วิลเล่ียมส์ จากนั้นน าท่านผ่านชม โบสถใ์หม่ มีความสูงถึง 108 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคตอนปลาย 
และยงัเป็นสถานท่ีฝังพระศพของกษตัริยแ์ห่งเนเธอร์แลนด์ท่ีส าคัญทุกพระองค์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ    
ศาลาว่าการเมืองเดลฟท ์(City Hall) ศาลาว่าการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ เนเธอร์แลนด ์เยี่ยมชม โรงงานเคร่ือง
กระเบ้ืองเคลือบ (Royal Delft Factory and Museum) ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (The hague) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุง
อมัสเตอร์ดมัและรอตเตอร์ดมั ปัจจุบนักรุงเฮก เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลดตัช ์อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ 
รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)          
น าท่านชม ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ  (Peace Palace) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับอาคารทีมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีเอกลกัษณ์ และเป็นท่ีซ่ึงตดัสินขอ้พิพาทระหว่างประเทศ ท่านจะเพลิดเพลินกับ
บริเวณรอบๆ อาคารท่ีตกแต่งดว้ยดอกไมน้านาชนิดท่ีงดงามเหมาะกบัการถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกอยา่งยิ่ง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HAMPSHINE HOTEL – BABYLON DEN HAAG หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม   กรุงเฮก – ลสิส์ – เทศกาลดอกทิวลปิ – หมู่บ้านกงัหันลมซานส์คันส์ – อมัสเตอร์ดมั – ช้อปป้ิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิสส์ (Lisse) เมืองทางตอนใตข้องประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 

นาที) เพ่ือเข้าชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2017 ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก จดัเป็นประจ า
ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี ใหท่้านไดส้มัผสัความสวยงามของดอกทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ลา้นตน้
ในแต่ละปี รวมทั้งไมด้อกอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือ นาซิสซสัไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยูดู่ละลาน
ตา สวนไดถ้กูออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่อนัเก่าแก่ มีทางเดินอนัร่มร่ืน บางตอน
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กมี็งานประติมากรรมประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มีสระน ้าและน ้าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไม้
มากมาย มีการจดัสวนตวัอยา่ง การวางแผนจดัปลกูไมด้อกไมใ้บ มีร้านอาหาร 4 แห่ง รวมทั้งคอฟฟ่ีชอ้ป  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้นเก่าท่ีรัฐบาลอนุรักษไ์ว ้บริเวณน้ีจะมี

กงัหนัลม สญัลกัษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงชาวดตัชใ์นอดีตใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและตอ้งใชก้งัหนัขนาดใหญ่
น้ีวิดน ้ าเขา้สู่พ้ืนท่ีการเกษตร ปัจจุบนัซานส์คนัส์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูท่ี้มาเยือนเนเธอร์แลนดจ์ะพลาดไม่ได ้ 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) น าท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์
ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอมัสเทล เป็นเมืองศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของทวีปยุโรป จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปกบั จัตุรัส ดัมสแควร์ (DamSquare) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิต
ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ี
จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ มีเวลาให้ท่านได้แวะชม ย่าน Red Light หรือ พฒัน์พงษ์แห่ง
อมัสเตอร์ดมั ใหค้ณะไดอิ้สระเดินเล่นชมยา่นสถานเริงรมยก์ลางกรุงอมัสเตอร์ดมั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี   อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก – โรงงานเจยีระไนเพชร – โคโลญ (เยอรมนั) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ลดัเล้ียวเขา้ตามล าคลอง สัมผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้ งสภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมี
เอกลกัษณ์เรือท่ีจอดอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 2,500 หลงั และน าท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond 
Factory) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรช่ือดงัของประเทศเนเธอร์แลนดท่ี์ไดรั้บการยกยอ่งวา่ดีท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ชมขั้นตอนการคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไน
เพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 40 นาที) เมืองตน้ต ารับน ้าหอมโอ

เดอโคโลญ 4711  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง ***เมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมนั 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม MERCURE HOTEL KOELN WEST หรือเทียบเท่า  

วนัที่ห้า   โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ – บรัสเซลส์ (เบลเยยีม) – จตุรัสกรองด์ปราซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม มหาวิหารโคโลญ ซ่ึงเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูง

ท่ีสุดในโลกในสมยันั้น ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 
144 เมตร จุดประสงค์เพ่ืออุทิศให้นกับุญปีเตอร์และพระแม่มารี จากนั้น เชิญท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ในย่าน
เมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือของเมืองโคโลญ เช่น เคร่ืองเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น ้ าหอม
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ออดิโคโลญ 4711 เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าชมและถ่ายรูปคู่กบั อะตอมเมี่ยม (Atomium) สัญลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินคา้โลก “เอ็กซ์โป” เม่ือปี 

ค.ศ.1958 ถูกสร้างข้ึนโดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 
พนัลา้นเท่า น าท่านเขา้สู่ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Palace) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกนัว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
ยโุรป ชม ศาลาวา่การเมือง และ อาคาร ท่ีสวยงามโดยรอบจตุัรัส น าชมและ ถ่ายรูปกบัแมนิเกนพสี (Manne Ken 
Pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ  ก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปป้ันผู ้สร้าง
ประวติัศาสตร์ และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเยียม เน่ืองจากไดมี้การเล่าขานกนัมาหลากหลายต านานเช่น มี
เด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้
ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกัน้ี เพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญ เป็นตน้ เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบัการเดินเล่นและ
เลือกซ้ือของท่ีระลึก เช่น กระเป๋า Kipling ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นตน้  

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า  

วนัที่หก   บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงบรัสเซลส์ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดิน ทางกลบั

กรุงเทพฯ (มีเวลาใหท่้านไดท้ าคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน) 
13.10 น.   เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG935 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง 5 นาที) 

วนัที่เจด็ เดนิทางถึงกรุงเทพฯ 

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ   
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ข้อควรทราบ :  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

01-07 เมษายน 2560 54,900.- 54,900.- 52,900.- 50,900.- 8,900.- 

24-30 เมษายน 2560 54,900.- 54,900.- 52,900.- 50,900.- 8,900.- 

15-21 พฤษภาคม 2560 54,900.- 54,900.- 52,900.- 50,900.- 8,900.- 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ Schengen Visa (ยื่นท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท **พิเศษ ใหค้วามคุม้ครองกระเป๋าและไฟลท์ดีเลย ์

ทุกๆ 8 ชัว่โมง จ่าย 4,000 บาท 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ มาตรฐานวนัละ 2 ยโูร x 7 วนั = 14 ยโูร     
เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 21 วนั 
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  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั

ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น ทั้ งน้ีต้องไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดกต็ามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   
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ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัวจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
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เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมายืน่เอกสารด้วยตนเอง  เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือและถ่ายภาพดิจิตอล 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 น้ิว หรือ 3.5x4.5 ซม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก 
เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 1 เดอืน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น  

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร  

 หลกัฐานการท างาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน), กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกเป็นเดือนปัจจุบนั), กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทาง
สถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 หลกัฐานการเงิน – STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ท่ีปร้ินท์โดยธนาคารพร้อมประทับตรา แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า 
ภายใน 15 วนั (ควรมียอดเงินในบญัชีขั้นต ่า 100,000 บาท), หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุช่ือเจา้ของบัญชี 
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่รับพจิารณาเงนิฝากบัญชีกระแสรายวนั 

 กรณีเจา้ของบญัชีรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลอ่ืน ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และหนงัสือรับรอง
การเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุช่ือเจา้ของบญัชี และช่ือผูถ้กูรับรองค่าใชจ่้าย  

 กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

หมายเหตุ 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ถึงแมท่้านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดั  หมาย

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้ งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้งยกเลิก
การเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

สถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศที่ระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
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รายละเอยีดทีต้่องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยืน่ขอวีซ่าท่องเทีย่วในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)...................................................................................................................................................... 

 ช่ือ-นามสกลุเดมิ กรณีเปลีย่นช่ือหรือช่ือ-สกลุเดมิก่อนแต่งงาน 

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

 สถานภาพ  0 โสด   0 แต่งงานจดทะเบียน  0 แต่งงานไม่จดทะเบียน  0หม้าย  0 หย่า  0 อืน่ๆ 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................... 

 วนัเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา ....................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................... 

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

 เบอร์โทรศัพท์มอืถือ........................................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................................... 

 ช่ือที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ที่ท างาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................. 

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

 เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ).......................................... 

 ช่ือบุคคลที่ร่วมเดนิทางไปด้วย ...............................................................................ความสัมพันธ์....................................... 

 ท่านเคยเดนิทางเข้ายุโรปหรือไม่   0 ไม่เคย      0 เคย ระบุวนัท่ี .......................................รวม......................วนั 

 

(กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก   
เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน ส าคัญมาก) 

 


