รหัสโปรแกรม : 23739 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
EVA-BENELUX
Netherlands-Brussels-Germany

EVA-Benelux
เนเธอร์แลนด์-เบลเยีย่ ม-เยอรมัน 7 วัน 5 คืน
บินตรงสูอ่ มั สเตอร์ดัม โดยสายการบินอี วี เอ แอร์
เทีย่ ว 3 ประเทศ เก็บไฮไลท์คมุ้ ๆ
หมูบ่ า้ นฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ ถ่ายรูปกังหันลม
ชิมขนมสตรูปวาฟเฟิล สัญลักษณ์ฮอลแลนด์
ล่องเรือหมูบ่ า้ นไร้ถนน เทีย่ วจัตรุ สั ดัมสแควร์ บ้านแอนน์แฟร้งค์
ล่องเรือหลังคากระจกชมโรงงานเจียระไนเพชร
เทีย่ วบรัสเซลส์ ชมมาเนเคนพิส อะโตเมีย่ ม
ชมเมืองบรูจจ์ เมืองมรดกโลก เดินเล่นบ้านเกิดบีโธเฟ่น
เข้าชมวิหารโคโลญจ์ ช้อปปิง้ จุใจใน Maasmechelen Village
พิเศษ!! เมนูไวท์ฟชิ แห่งทะเลเหนือ พักดีสดี่ าว
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วันที่

โปรแกรมทัวร์

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น
BR75 BKK-AMS 1230-1935
BR76 AMS-BKK 2140-1340+1

1

สนามบินสุวรรณภูมิ-อัมสเตอร์ดัม

2

อัมสเตอร์ดัม-บรูจจ์-เข้าชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ-์ เกนท์-มหาวิหารเมือง
เกนท์-บรัสเซลส์

3

บรัสเซลส์-ช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet-อาเค่น

4
5
6
7

อาเค่น-บอนน์-วิหารบอนน์-ศาลากลาง บ้านเกิดบีโธเฟ่น-โคโลญจ์-มหา
วิหารแห่งโคโลญจ์-อัมสเตอร์ดัม พิเศษ!! เมนูไวท์ฟิชแห่งทะเลเหนือ
อัมสเตอร์ดัม-กีร์ธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านไร้ถนน-หมู่บ้านฮอลแลนด์ซานส์ส
คันส์-ถ่ายรูปหมู่บ้านกังหันลม-ชมโรงงานชีส-ชมโรงงานรองเท้าไม้
อัมสเตอร์ดัม-ชมเมือง-ดัมสแควร์-ถ่ายรูปพระราชวังหลวง-ล่องเรือกระจกโรงงานเจียระไนเพชร-สนามบินอัมสเตอร์ดัม
สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

โรงแรม

NH Naarden (Netherlands)
หรือเทียบเท่า * * * *
Gresham Belson
(Brussels)
หรือเทียบเท่า * * * *
Leonardo Hotel Aachen
(Germany) หรือเทียบเท่า * *
**
NH Naarden (Netherlands)
หรือเทียบเท่า * * * *
NH Naarden (Netherlands)
หรือเทียบเท่า * * * *
-

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

วันแรก

สุวรรณภูม-ิ อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)

09.30 น.

นัดคณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EVA Air
เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณีท่านทีเ่ ดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซี
รี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามฤดูกาลเล็กน้อย**
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ นำท่านบินตรงสูน่ ครอัมสเตอร์ดมั โดยสายการบิน EVA Air
เทีย่ วบินที่ BR-75
เดินทางถึงสนามบินสคิปโพล อัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH Naarden Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า

12.30 น.
19.35 น.
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วันทีส่ อง อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)-บรูจจ์-เกนท์-บรัสเซลส์ (เบลเยีย่ ม)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตประเทศเบลเยี่ยม เดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ Brugge ฉายาเวนิสแห่งเบล
เยี่ยม หรือ Venice of the North เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์สตะวันตก ที่
ได้รับการประกาศกับยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่านชมเมืองบรูจจ์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยี่ยม
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันและคงความ
สวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซลส์ เข้าชมโบสถ์พระโลหิตศักดิส์ ิทธิ์ Basilica of the Holy Blood
โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์
ของพระเยซู ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก และถ่ายรูปกับอาคารศาลา
ว่าการเมือง อาคารเก่าแก่ที่สุดของเมืองบรูจจ์ที่มีอายุกว่า 600 ปี จากนั้นนำท่านสู่บริเวณแกรนด์เพลซ หรือ
อาคารเบลฟรี ที่นับว่าเป็นฮอล์ลที่ก่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม และยังมีตลาดที่
เก่าแก่ Markt Square มาจากศตวรรษที่ 15 ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับหอระฆังสูงตระหง่าน ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่นัดพบของชาวเมืองในท้องถิ่น รวมถึงรูปปั้นของ

Jan Breydel และ Pieter de Coninck วีรบุรุษแห่งเสรีภาพในช่วงการต่อสู้กับฝรั่งเศสเมื่อต้นศตวรรษที่ 14
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ Ghent เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ผ่านชม
ปราสาทท่านเคานท์ ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุค
สมัยของ Philip of Alsace และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่าน
เคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์ นำท่านชม หอระฆัง
ประจำเมือง ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ ที่มีมา
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่านชมมหาวิหารเมืองเกนท์ Saint Bavo
Cathedral โบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์ผลงานชิ้นเอก
ของพี่น้องตระกูลฟาน เอค สร้างไว้ตั้งแต่ปี1432 เป็น 1 ในผลงานที่ฮิตเลอร์ต้องการมากที่สุด
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ ม และ
ยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วย
งาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council
of the European Union) ที่มสี ำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนา
โต (NATO) ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ
สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Gresham Belson หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ าม บรัสเซลส์-ช้อปปิง้ เอ๊าท์เล็ต Maasmechelen Village (เบลเยีย่ ม)-อาเค่น (เยอรมัน)ี
เช้า

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมเมืองพร้อมถ่ายรูป อะโตเมีย่ ม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป
ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญและปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุง
บรัสเซลส์ จากนั้นนำท่านชม ความสวยงามของจัตรุ สั แกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ สถาน
ที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตล์โกธิค บารอค
และรอคโคโค นำท่านถ่ายรูปคู่กับ หนูนอ้ ยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งของ
บรัสเซลส์และเลือกซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยังเป็น
ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากจัตุรัส
แกรนด์เพลสและเดินเล่านถ่ายรูปกับอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มาสเมเคอเลิน
เมืองในระดับเทศบาลของประเทศเบลเยี่ยมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมิซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำ
ท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตที่มีชื่อเสียง มาสเมเคอเลิน Maasmechelen Village จัดเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
ชั้นนำในเขตประเทศแถบเบเนลักซ์ ประกอบไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับ
หมู่บ้านมาสเมเคอเลิน และยังได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษให้เปิดทำการค้าในวันอาทิตย์ มีเวลาให้ท่านเลือก
ซื้อสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นำกว่า 100 ร้านค้าที่ตา่ งนำมาจัดโปรโมชั่น ได้แก่ Armani, Boss, Coach, Prada,
Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Swarovski, Max Mara, Beverly Hills, Karl
Lagerfeld, The North Face, Puma, Samsonite, Levi’s, ASICS, Lacoste, Bally, L’Occitane,
Clarins, DKNY, Fossil, Furla, Kipling, Calvin Klein, Superdry, Converse, Hackett, Guess,
Geox, Timberland, Tommy Hilfiger, DIESEL, Nike, New Balance, Michael Kors เป็นต้น รวมทั้ง
ยังมีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย อาทิ อาหารสไตล์อิตาเลียน Giuliano หรือจะเป็นอาหารแบบ
เบาๆ ที่ร้าน Le Pain Quotidien, Chez Lulu หรือร้านนั่งสบายๆ Le Petit Belge หรือ Ellis หรือของ
หวานที่ร้าน Leonidas เป็นต้น *เพือ่ ความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวัน
ตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต*

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมันี โดยนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอาเค่น Aachen
ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเยอรมันีซึ่งมีพรมแดนติดกับเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Leonardo Hotel Aachen หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่

อาเค่น-บอนน์-โคโลญจ์ (เยอรมัน)ี -อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอนน์ Bonne เมืองริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ห่างจากโคโลญจ์เพียง 24 กิโลเมตร เมืองก่าแก่
ที่สุดและจัดเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเยอรมันี เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง
มหาวิทยาลัยและบ้านเกิดของลุดวิคบีโธเฟ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มีเวลาให้ท่านเดินเล่น
ถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆ ในตัวเมืองบอนน์ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพิพธิ ภัณฑ์บโี ธเฟ่น เป็นอาคารเก่าที่
ดัดแปลงมาจากบ้านเกิดของบีโธเฟ่น และเดินเลยมาชมโบสถ์บอนน์ Bonn Minster หนึ่งในคริสตจักรเก่าแก่
ที่สุดของเยอรมนี เป็นอาคารแบบโกธิคและตกแต่งแบบบาร็อคโดดเด่นสุดในตัวเมือง และให้ท่านเดินเล่นใน
จัตรุ สั เมืองเก่า Munsterplatz ที่เป็นทีต่ งั้ ของอนุเสาวรียบ์ โี ธเฟ่น ผู้มชี ื่อเสียงดังก้องโลกทางด้านดนตรี และ
ยังเป็นสถานที่ในการจัดงานดนตรีของเมืองอีกด้วย และชมอาคารอันสง่างามของ ศาลาว่าการ Altes
Rathaus ที่ปัจจุบันยังคงเป็นสถานที่ทำงานของคณะนายกเทศมนตรีของเมืองบอนน์ รวมถึงอาคารของ
พระราชวังโป๊ปสดอร์ฟ มีความเก่าแก่ยาวนานด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค เคยเป็นสถานที่พักผ่อนของ
อาร์คบิชอปแห่งเมืองโคโลญจ์ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทาลัยบอนนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง
โคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่านชม เมืองโคโลญจ์ เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ รองจากเมืองเบอร์ลิน ฮัมบวร์คและมิวนิค เป็น
หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ จัดเป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัย
โรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen เยอรมันเหนือใกล้
กับเมืองบอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันออก
ชาวไทยเราจะรู้จักเมืองนี้ตามชื่อของน้ำหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และยังเป็น
แหล่งผลิตน้ำหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ 300 ปี เลข 4711 คือเลขที่ของบ้านผู้ผลิตนั่นเอง นำท่านเข้าชม
มหาวิหารโคโลญจ์ Cologne Cathedral เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่ง
มรดกโลก เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่อ
อุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการ
ก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1880 และครั้งหนึ่ง
สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้ง
แรกในปี ค.ศ.1897 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินพันธมิตรได้ถล่มวิหารแห่งนี้รวม 14 ครั้ง แต่
ทุกครั้งเหมือนมีมนตร์ขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหารไปทุกคราวไป คงความเสียหายแก่มหาวิหารเพียง
เล็กน้อย จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจ์พร้อมช้อปปิง้ สินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก, น้ำหอมโคโลญจ์
4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร สมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางกลับเข้าอัมสเตอร์ดมั เขตประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH Naarden หรือระดับเทียบเท่า
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อัมสเตอร์ดมั -กีรธ์ รู น์ -ซานส์สคันส์-อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกีธรู น์ Giethoorn Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำชมเมืองที่
ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักมากมาย มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 2,600 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ที่มี
ฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น มีคลอง
ขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้าน มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน
ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น ไม่เว้นแม้แต่
บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านกีธูร์น จน
ทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี ค.ศ.
1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บ้านกีธูร์นเป็นฉากหลักในการ
ถ่ายทำ และมีผลทำให้หมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี้ กลายเป็นที่รู้จกั ในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
พลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์น ให้ท่านชมทัศนียภาพของหมู่บ้านและ นำ
ท่านล่องเรือในลำคลองน้ำใสท่ามกลางอากาศแสนบริสทุ ธิ์ ชมบ้านเรือนทรงน่ารักที่เรียงรายอยู่ริมฝั่ง
เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลากสีสันต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน) และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
เป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse Schans (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.45 ชั่วโมง) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่
บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บา้ นไม้แบบ
ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า
และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์
สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้ำ วิดน้ำระบายน้ำเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมการทำรองเท้าไม้ ที่ถือเป็นของและ สินค้าที่
ระลึกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ และการทำชีสแบบเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังของฟาร์ม Catharina Hoeve Cheese Farm ให้ทา่ นได้ชมวิธีสาธิตการทำ
การตัดชีส รวมถึงอุปกรณ์การใช้งาน และลองชิมสโตรปวาฟเฟิล ขนมชื่อดังของเนเธอร์แลนด์และพร้อมให้
ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดมั Amsterdam (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของ
คนทั่วโลก และยังเป็นเมืองที่ติดอันดับโลกที่มีบรรยากาศสวยงามน่าอยู่อาศัยแห่งหนึ่งในยุโรป
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH Naarden หรือระดับเทียบเท่า
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อัมสเตอร์ดมั -ชมเมือง-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชรสนามบินสคิปโพล (เนเธอร์แลนด์)

เช้า

17.30 น.
21.40 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมย่านเมืองเก่าถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท์ Konniklijk
Paleis สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1648-1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี ค.ศ.1808 ในสมัยของ
กษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้ถูก
ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี รวมถึงการผ่านชมบ้านเก่าของแอนน์ แฟรงค์ สถานที่จริง
ที่แอนน์ แฟรงค์และครอบครัวของเธอใช้หลบซ่อนความโหดร้านของนาซีที่กวาดล้างชาวยิวในสมัยสงคราม
โลกครั้งที่ 2 จากนั้นนำท่านชมย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ Dam Square ลานกว้างที่มีสถานที่สำคัญๆ ตั้งอยู่
มากมาย ถ่ายรูปกับโบสถ์ใหม่ที่สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 14 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงใหม่
หลายครั้งจนมีความสวยงาม และถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Monument ซึ่งเป็นรูปทรง
กรวยขาว สูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่
2 และให้ท่านถ่ายรูปกับโรงงานเบียร์ไฮเนเก้น Heineken Experience ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้น โดย
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็น
เบียร์ทมี่ ีคุณภาพรวมถึงรสชาติดีที่สุด รับรองด้วยถ้วยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานได้ปิดตัวลงและปัจจุบัน
ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวเข้าชม โดยภายในมีการจัดแสดงประวัติ การก่อตั้งโรง
เบียร์แห่งนี้และจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียร์ไฮเนเก้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของอัมสเตอร์ดัมเพื่อให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตัวอักษร
I am Amsterdam เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ ของจิตรกร
ชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนัน้ เข้าชม โรงงานเจียระไน
เพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร หนึ่งในสินค้าออกที่สำคัญ
ของเนเธอร์แลนด์ที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซื้อ
อัญมณีล้ำค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูมที่จะนำเพชรน้ำดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม จากนั้นนำท่านสู่
ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอั มสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่ง
คลองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเทลที่
มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็นหนึ่งในตำนานของชื่อ
เมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับ
สถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่างๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะ
ศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบินสคิปโพล
นำท่านออกเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ BR-76

วันทีเ่ จ็ด

สนามบินสุวรรณภูมิ

กลางวัน
บ่าย

13.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีก
ครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ่ งจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้า
หลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อนื่ ๆ
ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ และหากที่พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริษัทฯ ขอทำการเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

EVA-Benelux เนเธอร์แลนด์-เบลเยีย่ ม-เยอรมันี 8 วัน 5 คืน-BR

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ

24-30 ก.ย.65
22-28 ต.ค.65
24-30 พ.ย.65
1-7 ธ.ค.65

55,900
55,900
53,900
53,900

พักเดีย่ ว เพิ่มท่านละ
8,500
8,500
7,500
7,500

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครือ่ งบิน
35,900
35,900
34,900
34,900

*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนำ้ มัน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดินทางนี้ตอ้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่น้อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มรี าคาเด็ก**ตามข้อกาหนดและ
เงือ่ นไขของบริษทั ฯ และจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
• กรณีท่านทีม่ ตี ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกีย่ วข้องกับการยื่นวีซ่า ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดาเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึง่ ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รบั การ
สแกนนิ้วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ สาเนา
หน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
• สาหรับท่านทีต่ อ้ งการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น หรือหากมีตั ๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดีย่ ว พร้อมแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่ กั รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตัวทีส่ ถานทูตหรือ
ศูนย์ย่นื วีซ่าตามกาหนดวันเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนนิ้วมือ

อัตรานีร้ วมบริการ
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระ
ไม่เกินที่สายการบินกำหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิ้น / ท่าน (ไม่เกิน 2 ชิ้น) และสำหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
• ค่าภาษีนำ้ มันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ
จะต้องมีการชำระเพิม่ ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ำมันเชือ้ เพลิงคำนวณไว้ ณ วันที่ 31 พ.ค.2565)
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนือ่ งจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี ้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room)
กรณีทเี่ ดินทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิม่
EVA-Benelux7D5N-BR (N-B-D), Sep-Dec2022
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• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีและภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
• ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด (จำนวน 6 วันทัวร์)
• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล
เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกัน)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7%
อัตรานีไ้ ม่รวมบริการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,500 บาท (สำหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย และ
อัตราเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ)
• ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า
และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง
โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กบั นโยบายของแต่ละโรงแรม)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการ
ทีเ่ กี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบตั ิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีถ้าสาย
การบินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ)
• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่ าครัฐกำหนด
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นสำคัญ)
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Certificate ของการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ (ถ้ามี)
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ
EVA-Benelux7D5N-BR (N-B-D), Sep-Dec2022
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การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึง่ ท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ (และขอให้ชำระค่าวีซ่าเพิ่มเติมพร้อมมัดจำตามที่เรียกเก็บ) ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัง้ หมด

การยกเลิก
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซา่ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single), ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้อง
แยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่ กั นัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่ กั นัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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หมายเหตุ
o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ
เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่กลุ่มสหภาพยุโรปให้การรับรอง อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์น
สัน ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ในส่วนของประเทศเยอรมันให้การรับรองเฉพาะเชื้อเป็น ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็นต้น และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
o กรณีทมี่ ีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผโู้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุก
ชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/
ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด,
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลง
หรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ,
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศ
ยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้
การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนือ่ งจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสำหรับผู้ที่มีปญ
ั หาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนือ่ งจากสุขภาพของคนส่วนรวม
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o กรณีทที่ ่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่ งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (เนเธอร์แลนด์) ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ่นื คาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องทีศ่ ูนย์ย่นื
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ย่นื
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ทศ่ี นู ย์ย่นื โดยผูย้ ่นื คาร้องต้องชาระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ่นื คาร้องชาระเงินด้วยตนเอง
- ผูย้ ่นื คาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ทีส่ ุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการทานัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ทีส่ ามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน ยกเว้น ผูย้ ่นื คาร้องสูงอายุ
มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับทีเ่ ป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั / กิจการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), สาเนาสูติ
บัตร (กรณีผทู้ อ่ี ายุต่ากว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ, สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล
จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพ
พิเศษทีม่ เี นื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลีย่ งความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่าย
ผูย้ ่นื คาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยืน่ วีซ่า***
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองในประเทศทีต่ น

พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตำ่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนีส้ ามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ **

EVA-Benelux7D5N-BR (N-B-D), Sep-Dec2022

13

o สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตำ่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มอื ถือ
สำเนาทะเบียนสมรส กรณีทา่ นทีส่ มรสแล้ว
สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นชือ่
สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มกี ารเปลี่ยนนามสกุล
สำเนาใบหย่า กรณีทา่ นทีห่ ย่าแล้ว
หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดินทาง
- กรณีลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเกีย่ วกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพักร้อนให้
ชัดเจนด้วย (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีมอี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวันลาและ
สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีทา่ นทีเ่ ป็นแม่บา้ น
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีทา่ นที่วา่ งงาน ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) หรือ สำเนาสมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชือ่ เจ้าของบัญ ชี อัพเดทไม่เกิน 10-15 วันนับจากวันยืน่ วีซา่ พร้อม
สำเนาหน้าชือ่ เจ้าของบัญชี (ปกหน้าสมุดบัญชีไม่ต้องถ่ายสำเนามา)
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 10-15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
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- หากมีการต่อเล่มจากสมุดบัญชีเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลข
บัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ
เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นีเ้ พือ่ แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสูภ่ ูมลิ ำเนา
o กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา
โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอวีซ่า
ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์
และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ / ไม่ได้ศกึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและ
เพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
.......................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
.................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย).......................................................................

(ภาษาอังกฤษ)

..................................................................
2. หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................... วันเดือนปี เกิด
....................................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง
.........................................................
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สถานที่เกิด ......................................................... หมายเลขบัตรประชาชน
.....................................................................
3. สถานภาพ ....... โสด ........ แต่งงานจดทะเบียน ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน ....... หย่า ....... หม้าย
4. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..............................................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา
.........................................................
5. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
..................................................................................................................
.................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์
.............................
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)
.....................................................
.................................................................................................................................................................
.....................
รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพท์บ้าน
..............................................................................
โทรศัพท์มือถือ ........................................................... อีเมลล์
........................................................................................
6. ชือ่ สถานทีท่ ำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................................................................
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)
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ที่อยู่สถานทีท่ ำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
......................................................................................................
.............................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์
..............................
ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
.....................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.........................................................
กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
..................................................................
7. ชือ่ บุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
..........................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้
(ระบุ)......................................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่ ................................................ ถึงวันที่ .....................................................

รวม ............... วัน

ได้รับวีซา่ จากสถานทูตใด
.................................................................................................................................................
9. ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย
กรณีที่ทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ...............................................................
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10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
.....
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ ....... ตัวเอง ....... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีทมี่ ีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ
.........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับท่าน
.........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่ ....... เดินทางด้วยกัน ....... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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หากสนจองกรุณาติดต่อ

➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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