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EVA-Benelux New Year 
เนเธอร์แลนด-์เบลเยี่ยม-เยอรมัน 7 วัน 5 คืน 

บินตรงสู่อัมสเตอร์ดัม โดยสายการบินอี วี เอ แอร์ 
 
 
 
 
เที่ยว 3 ประเทศ เก็บไฮไลทค์ุ้มๆ 
หมู่บ้านฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ ถ่ายรูปกังหันลม  
ชิมขนมสตรูปวาฟเฟิล สัญลักษณ์ฮอลแลนด์  
ล่องเรือหมู่บ้านไร้ถนน เที่ยวจัตุรัสดัมสแควร์ บ้านแอนน์แฟร้งค์  
ล่องเรือหลังคากระจกชมโรงงานเจียระไนเพชร  
เที่ยวบรัสเซลส์ ชมมาเนเคนพิส อะโตเมี่ยม  
ชมเมืองบรูจจ์ เมืองมรดกโลก เดินเล่นบ้านเกิดบีโธเฟ่น  
เข้าชมวิหารโคโลญจ ์ช้อปปิ้งจุใจใน Maasmechelen Village 
พิเศษ!! เมนูไวท์ฟิชแห่งทะเลเหนือ พักดีสี่ดาว 
 
 
 
  

EVA-BENELUX 
Netherlands-Brussels-Germany 



 
ก ำหนดกำรเดินทำง  ปีใหม่  29 ธ.ค.2565 - 4 ม.ค.2566  

 

วันแรก  29 ธ.ค.65 สุวรรณภูมิ-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)  

09.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EVA Air 
เจ้าหน้าทีพ่ร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
**กรณีท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการ
เดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล
เล็กน้อย** 

12.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ น าท่านบินตรงสู่นครอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน EVA Air  
  เที่ยวบินที ่BR-75 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น  

 
29DEC     BR75     BKK-AMS    1250-1935 

03JAN     BR76     AMS-BKK     2130-1430+1 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ-อัมสเตอร์ดัม    

NH Naarden 
(Netherlands) 

หรือเทียบเท่า  * * * * 

2 
อัมสเตอร์ดัม-บรูจจ์-เข้าชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์-เกนท์-มหาวิหาร

เมืองเกนท์-บรัสเซลส์    

Gresham Belson 
(Brussels) 

หรือเทียบเท่า  * * * * 

3 บรัสเซลส์-ช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet-อาเค่น    

Leonardo Hotel Aachen 
(Germany) หรือเทียบเทา่  

* * * * 

4 
อาเค่น-บอนน์-วิหารบอนน์-ศาลากลาง บ้านเกิดบีโธเฟ่น-โคโลญจ์-มหา

วิหารแห่งโคโลญจ์-อัมสเตอร์ดัม พิเศษ!! เมนูไวท์ฟิชแห่งทะเลเหนือ    

NH Naarden 
(Netherlands)  

หรือเทียบเท่า  * * * * 

5 
อัมสเตอร์ดัม-กีร์ธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านไร้ถนน-หมู่บ้านฮอลแลนด์

ซานส์สคันส์-ถ่ายรูปหมู่บ้านกังหันลม-ชมโรงงานชีส-ชมโรงงานรองเท้า
ไม้ 

   

NH Naarden 
(Netherlands)  

หรือเทียบเท่า  * * * * 

6 
อัมสเตอร์ดัม-ชมเมือง-ดัมสแควร์-ถ่ายรูปพระราชวังหลวง-ล่องเรือ

กระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-สนามบินอัมสเตอร์ดัม    - 

7 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 



19.35 น. เดินทางถึงสนามบินสคิปโพล อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า 
  เมืองและศุลกากร  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH Naarden Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สอง 30 ธ.ค.65 อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)-บรูจจ์-เกนท-์บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตประเทศเบลเยี่ยม เดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ Brugge ฉายาเวนิสแห่งเบล
เยี่ยม หรือ Venice of the North เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์สตะวันตก ทีไ่ด้รับ
การประกาศกับยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมืองบรูจจ์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยี่ยม

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันและคงความสวยงามไม่
แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซลส์  เข้าชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ Basilica of the Holy Blood โบสถ์
โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระ
เยซู ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง 
อาคารเก่าแก่ที่สุดของเมืองบรูจจ์ที่มีอายุกว่า 600 ปี จากนั้นน าท่านสู่บริเวณแกรนด์เพลซ หรืออาคารเบลฟรี  

 
 
 
 
 

ที่นับว่าเป็นฮอล์ลที่ก่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม และยังมีตลาดที่เก่าแก่ Markt 
Square มาจากศตวรรษที่ 15 ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี ให้ท่านถ่ายรูปกับหอระฆัง
สูงตระหง่าน ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่นัดพบของชาวเมืองในท้องถิ่น รวมถึงรูปปั้นของJan Breydel และ 
Pieter de Coninck วีรบุรุษแห่งเสรีภาพในช่วงการต่อสู้กับฝรั่งเศสเมื่อต้นศตวรรษที่ 14 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเกนท์ Ghent เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  ผ่านชม 
ปราสาทท่านเคานท์ ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพ่ือแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุค
สมัยของ Philip of Alsace และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่าน
เคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์ น าท่านชม หอระฆั ง
ประจ าเมือง ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ ที่มีมา
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ น าท่านชมมหาวิหารเมืองเกนท์ Saint Bavo 
Cathedral โบสถ์สไตล์กอธิคท่ีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์ผลงานชิ้นเอกของพ่ี
น้องตระกูลฟาน เอค สร้างไว้ตั้งแตป่ี1432 เป็น 1 ในผลงานที่ฮิตเลอร์ต้องการมากที่สุด 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และ
ยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญหลายแห่ง หน่วยงานส าคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วย 



งาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of 
the European Union) ที่มีส านักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) 
ท าให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจ า
สหภาพยุโรป และสถานทูตประจ านาโต 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Gresham Belson หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สำม 31 ธ.ค.65 บรัสเซลส์-ช้อปปิ้งเอ๊ำท์เล็ต Maasmechelen Village (เบลเยีย่ม)-อำเค่น (เยอรมันี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 น าท่านชมเมืองพร้อมถ่ายรูป อะโตเม่ียม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ซึ่งจัด

ขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเป็นผลงานชิ้นส าคัญและปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซลส์  
จากนั้นน าท่านชม ความสวยงามของจัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ สถานที่ตั้งของอดีต
พระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค น า
ท่านถ่ายรูปคู่กับ หนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ที่ส าคัญยิ่งของบรัสเซลส์และเลือกซื้อของ
ฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้าน
ความอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากจัตุรัสแกรนด์เพลสและเดินเล่าน
ถ่ายรูปกับอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มาสเมเคอเลิน เมืองในระดับเทศบาลของ
ประเทศเบลเยี่ยมตั้งอยู่ริมแม่น ้าเมิซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งเอ๊าท์
เล็ตที่มีชื่อเสียง มาสเมเคอเลิน Maasmechelen Village จัดเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นน าในเขตประเทศแถบ
เบเนลักซ์ ประกอบไปด้วยอาคารรา้นค้าสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับหมู่บ้านมาสเมเคอเลิน และยัง
ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษให้เปิดท าการค้าในวันอาทิตย์ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นน ากว่า 
100  ร้ านค้ าที่ ต่ างน าม าจั ด โป รโมชั่ น  ได้ แ ก่  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 รวมทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย อาทิ 
อาหารสไตล์อิตาเลียน Giuliano หรือจะเป็นอาหารแบบ 

 เบาๆ ที่ร้าน Le Pain Quotidien, Chez Lulu หรือร้านนั่งสบายๆ Le Petit Belge หรือ Ellis หรือของหวานที่ร้าน Leonidas เป็นต้น *เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา้อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต*  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95


สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมันี โดยน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอาเค่น Aachen 
ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเยอรมันีซึ่งมีพรมแดนติดกับเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Leonardo Hotel Aachen หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี่  1 ม.ค.66 อำเค่น-บอนน์-โคโลญจ์ (เยอรมันี)-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอนน์ Bonne เมืองริมฝั่งแม่น ้าไรน์ ห่างจากโคโลญจ์เพียง 24 กิโลเมตร เมืองก่าแก่

ที่สุดและจัดเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเยอรมันี เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง
มหาวิทยาลัยและบ้านเกิดของลุดวิคบีโธเฟ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป
กับสถานที่ส าคัญๆ ในตัวเมืองบอนน์ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์บีโธเฟ่น เป็นอาคารเก่าที่ดัดแปลงมาจาก
บ้านเกิดของบีโธเฟ่น และเดินเลยมาชมโบสถ์บอนน์ Bonn Minster หนึ่งในคริสตจักรเก่าแก่ที่สุดของ
เยอรมนี เป็นอาคารแบบโกธิคและตกแต่งแบบบาร็อคโดดเด่นสุดในตัวเมือง และให้ท่านเดินเล่นในจัตุรัสเมือง
เก่า Munsterplatz ที่เป็นที่ตั้งของอนุเสาวรีย์บีโธเฟ่น ผู้มีชื่อเสียงดังก้องโลกทางด้านดนตรี และยังเป็น
สถานที่ในการจัดงานดนตรีของเมืองอีกด้วย และชมอาคารอันสง่างามของ ศาลาว่าการ Altes Rathaus ที่
ปัจจุบันยังคงเป็นสถานที่ท างานของคณะนายกเทศมนตรีของเมืองบอนน์ รวมถึงอาคารของพระราชวังโป๊ป
สดอร์ฟ มีความเก่าแก่ยาวนานด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค เคยเป็นสถานที่พักผ่อนของอาร์คบิชอปแห่ง
เมืองโคโลญจ์ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทาลัยบอนนด์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจ์ ประเทศ
เยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชม เมืองโคโลญจ์ เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ รองจากเมืองเบอร์ลิน ฮัมบวร์คและมิวนิค เป็นหนึ่ง

ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าไรน์ จัดเป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน ชื่อ
เมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen เยอรมันเหนือใกล้กับเมือง
บอนน์ เมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันออก ชาวไทยเราจะ
รู้จักเมืองนี้ตามชื่อของน ้าหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และยังเป็นแหล่งผลิตน ้าหอม
ดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ 300 ปี เลข 4711 คือเลขที่ของบ้านผู้ผลิตนั่นเอง น าท่านเข้าชมมหาวิหารโคโลญจ์ 
Cologne Cathedral เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่งมรดกโลก เป็นศาสน
สถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพ่ืออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และ
พระแม่มารี เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จงึต้องใช้เวลากว่า 
600 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 
ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี ค.ศ.1897 ในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินพันธมิตรได้ถล่มวิหารแห่งนี้รวม 14 ครั้ง แต่ทุกครั้งเหมือนมีมนตร์ขลัง ลูก
ระเบิดพลาดจากมหาวิหารไปทุกคราวไป คงความเสียหายแก่มหาวิหารเพียงเล็กน้อย จากนั้นเดินเที่ยวชม
เมืองโคโลญจ์พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมือง, ของที่ระลึก, น ้าหอมโคโลญจ์ 4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อ



ดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับเข้าอัมสเตอร์ดัม 
เขตประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH Naarden หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่้ำ  2 ม.ค.66 อัมสเตอร์ดัม-กีร์ธูร์น-ซำนส์สคันส์-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น Giethoorn Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าชมเมืองที่
ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักมากมาย มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 2,600 คน ส่วนใหญเ่ป็นชาวไร่ที่มี 
ฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น มีคลอง
ขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้าน มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน ไว้
เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น ไม่เว้นแม้แต่บุรุษ
ไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านกีธูร์น จนท าให้
ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี ค.ศ.1958 
ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ไดใ้ช้หมู่บ้านกีธูร์นเป็นฉากหลักในการถ่ายท า และมี
ผลท าให้หมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี้ กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยม
ชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์น ให้ท่านชมทัศนียภาพของหมู่บ้านและ น าท่านล่องเรือในล า
คลองน ้าใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธิ์ ชมบ้านเรือนทรงน่ารักที่เรียงรายอยู่ริมฝั่ง เพลิดเพลินไปกับดอกไม้
หลากสีสันต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน) และให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกเป็นของฝาก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse Schans (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.45 ชั่วโมง) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู ่
 บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่าง 
 ดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมูบ่้านที่สรา้งขึน้สไตล์บ้านไม้แบบ 
 ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น ้า ทุ่งหญ้า  
 และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ 
 ส าคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงกังหันของประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็น 
 อย่างยิง่โดยเฉพาะในด้านการผันน ้า วิดน ้าระบายน ้าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิด 
 ประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมการท ารองเท้าไม ้ที่ถือเป็นของและ สินค้าท่ี 
 ระลึกท่ีส าคัญของเนเธอร์แลนด์ และการท าชีสแบบเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียง 
 โด่งดงัของฟาร์ม Catharina Hoeve Cheese Farm ให้ท่านได้ชมวิธีสาธิตการท า  
 การตัดชีส รวมถึงอุปกรณ์การใช้งาน และลองชิมสโตรปวาฟเฟิล ขนมชื่อดังของเนเธอร์แลนด์และพร้อมให้ท่าน

เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม Amsterdam (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก 
และยังเป็นเมืองที่ติดอันดับโลกที่มีบรรยากาศสวยงามน่าอยู่อาศัยแห่งหนึ่งในยุโรป   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 



  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH Naarden หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีห่ก          3 ม.ค.66 อัมสเตอร์ดัม-ชมเมือง-ล่องเรือหลังคำกระจก-โรงงำนเจียระไนเพชร-สนำมบินสคิปโพล 
(เนเธอร์แลนด์) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
น าท่านชมย่านเมืองเก่าถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท์ Konniklijk 
Paleis สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1648-1654 เพ่ือใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี  ค.ศ.1808 ในสมัยของ
กษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้
เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี   รวมถึงการผ่านชมบ้านเก่าของแอนน์ แฟรงค์ สถานที่จริงที่
แอนน์ แฟรงค์และครอบครัวของเธอใช้หลบซ่อนความโหดร้านของนาซีที่กวาดล้างชาวยิวในสมัยสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 จากนั้นน าท่านชมย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ Dam Square ลานกว้างที่มีสถานที่ส าคัญๆ ตั้งอยู่
มากมาย ถ่ายรูปกับโบสถ์ใหม่ที่สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 14 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงใหม่หลาย
ครั้งจนมีความสวยงาม และถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Monument ซึ่งเป็นรูปทรงกรวยขาว 
สูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และให้ท่าน
ถ่ายรูปกับโรงงานเบียร์ไฮเนเก้น Heineken Experience ต้นก าเนิดของเบียร์ไฮเนเก้น โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.
1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นเบียร์ที่มีคุณภาพ
รวมถึงรสชาติดีที่สุด รับรองด้วยถ้วยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานได้ปิดตัวลงและปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงมาเป็น
พิพิธภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวเข้าชม โดยภายในมีการจัดแสดงประวัติ การก่อตั้งโรงเบียร์ แห่งนี้และจ าหน่าย
ของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียร์ไฮเนเก้น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของอัมสเตอร์ดัมเพ่ือให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตัวอักษร  

I am Amsterdam เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ ของจิตรกร 
ชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนัน้เข้าชม โรงงานเจียระไน 
เพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร หนึ่งในสินค้าออกท่ีส าคัญ 
ของเนเธอร์แลนด์ที่จะท าให้เข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซ้ือ 
อัญมณีล ้าค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูมที่จะน าเพชรน ้าดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม จากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือ 
น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพ่ือชมบรรยากาศของเมืองเก่าอั มสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลองที่สร้างข้ึน
ต้ังแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึ้นมาเพ่ือควบคุมระดับน ้าของแม่น ้าแอมสเทลที่มักจะเอ่อล้นเข้าท่วม
ในเมืองจนเป็นหนึ่งในต านานของชื่อ 
เมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับ 
สถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่างๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะ 
ศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี  

17.30 น. สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล 
21.40 น. น าท่านออกเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบนิที่ BR-76 
 



วันทีเ่จ็ด  4 ม.ค.66  สนำมบินสุวรรณภูมิ  

13.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. 
**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการ
เดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการ
ด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับ
การเดินทางและรายการทัวร์  และหากที่พักตามรายการไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ขอท าการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับ
เดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
 

อัตราค่าบริการ       EVA-Benelux เนเธอร์แลนด-์เบลเยี่ยม-เยอรมันี 8 วัน 5 คืน-BR 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 
พักเดี่ยว เพิ่มทา่นละ ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

29 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66 67,900 15,900 43,900 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เปน็ผู้ใหญ่จ านวนไมน่้อยกว่า 20 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษัทฯ และจะต้องช าระมัดจ าหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันท ี

 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกีย่วข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ 
 ***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการ
สแกนนิ้วมือจากศูนย์รับค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส าเนา
หน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

 ส าหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืน หรือหากมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว พร้อมแสดง
เอกสารเรื่องที่พัก รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตหรือ
ศูนย์ยื่นวีซ่าตามก าหนดวันเวลานัดหมายเพ่ือถ่ายรูปและสแกนนิว้มอื 

 
 



 
อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน EVA AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระ

ไม่เกินที่สายการบินก าหนดท่านละ 23 กิโลกรัม / ชิ้น  (ใบละ 23 กิโลกรัมได้ 2 ชิ้น / ท่าน) และส าหรับถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 
กิโลกรัม / ทา่น 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยค านวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราคา่น ้ามันเชื้อเพลิงค านวณไว้ ณ วันที่ 22 มิ.ย.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดินทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดี่ยวเพิม่ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่งๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีและภาษีส าหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองส าหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อ านวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิน่ / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน ้าด่ืมวันละ 1 ขวด (จ านวน 6 วันทัวร์) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล
เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออ่ืนๆ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7%  
 

 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนักของกระเปาาเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,500 บาท (ส าหรับการยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศเนเธอร์แลนด์ 

และอัตราเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ) 

 ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเปาา ซ่ึงขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเปาา
และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีใหบ้ริการบนห้องพักด้วยขึน้อยู่กับนโยบายของแตล่ะโรงแรม)   



 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการ
ทีเ่กี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเม่ียม หรอือ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซ้ือประกนัเพ่ิมเติมได้ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีถ้าสายการ
บินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอ่ืนๆ ตามที่ภาครัฐก าหนด 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครฐัเป็นส าคัญ)  

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Certificate ของการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ (ถ้ามี) 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 

 

การช าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน  20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ (และขอให้ช าระค่าวีซ่าเพ่ิมเติมพร้อมมัดจ าตามที่เรียกเก็บ) ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทัง้หมด 
 
 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ า โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกดิขึน้จริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอืน่ๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจา้หน้าทีท่างบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 



 
 
หมายเหตุ  
o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง 

โดยต้องเป็นวัคซีนที่กลุ่มสหภาพยุโรปให้การรับรอง อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซิ
โนแวค ซิโนฟาร์ม ในส่วนของประเทศเยอรมันให้การรับรองเฉพาะเชื้อเป็น ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอน่า แอสตร้าซิเนก้า จอห์น
สันแอนด์จอห์นสัน เป็นต้น และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากตา่งประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปาา และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณเีที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการน าสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจ าลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่  
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 
ห้องเดี่ยว กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรอืย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง

ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง

ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 



สลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน ้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือส าหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือ
ตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค ้าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วตัถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 
และอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรือภายใต้การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเปาาอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกส าหรับผู้ที่มีปัญหาข้างตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่  หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดอืนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า 
2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองในประเทศ

ที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณาของสถานทูตง่ายยิ่งขึ้น 
หมายเหตุ  กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผู้เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบ    ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (เนเธอร์แลนด์)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15วัน 
 
- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิว้มือ ณ วันนัดหมายยื่นค าร้องที่ศูนย์ยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถา่ยหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ทีศู่นย์ยื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินคา่ถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นค าร้อง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้ยื่นค าร้องสูงอายุ 
  มากๆ หรือเด็กเลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), ส าเนาสูติ 
  บัตร (กรณีผู้ที่อายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  
  จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพ 
  พิเศษที่มีเนือ้หาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศนูย์การแปลภาษาอังกฤษ เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านงานแปลค่าใช้จ่าย   
  ผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 



o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี

หรือบิ๊กอายส์ ** 
  

 
 
 
 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หยา่แล้ว  
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 



- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวันลางานให้ชัดเจนหรือพักร้อนให้
ชัดเจนด้วย (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวันลาและ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์
ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) หรือ ส าเนาสมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

 
o หลักฐานการเงิน   

- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิน 10-15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อม
ส าเนาหน้าชื่อเจ้าของบัญชี (ปกหน้าสมุดบัญชีไม่ต้องถ่ายส าเนามา)  

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 6 
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต ่ากว่า 10-15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดบัญชีเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชี
เงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า เป็น
ต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องท าจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายชี้แจงเพ่ือรับรองการเงินพร้อมระบุ
ชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 



*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภู่มิล าเนา  
 

o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
 



*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก                   
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................................... 
 
    ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณมีีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรอืนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน  

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

2.  หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................... วันเดือนปี เกิด ............................................................................ 

     วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................................ 

     สถานที่เกิด ......................................................... หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................. 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ....... หย่า   ....... หม้าย 
 
4.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................................................................................... 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศูนย์ย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เปน็ต้น  
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและ 

เพือ่ให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 



      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ......................................................... 

5.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................... รหัสไปรษณยี์ ........................................ 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) ......................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................................................. 
 
     รหัสไปรษณีย์ ..............................................................โทรศพัท์บ้าน ....................................................................................... 
  
     โทรศัพท์มือถือ .............................................................. อีเมลล์ ..............................................................................................  
 
6.  ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..........................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ........................................... 
  

 ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................. 

 โทรศัพท์ ......................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................................................ 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................... 

 กรณใีนระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.................................................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...............................................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ......... ไม่เคย  ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 
 



    ตั้งแต่วันที่ .................................................. ถึงวันที ่...................................................... รวม ............................................. วัน 

  

    ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด ........................................................................................................................................................... 

 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ......... ไม่เคย   ......... เคย  

 

    กรณีท่ีท่านเคยไดร้ับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ .............................................................................................................. 

 
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณเีคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 .................................................................................................................................................................................................. 
 
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม ่  ......... ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของทา่นคอื ................................................................................................................................................ 
 
ความสัมพนัธ์กับท่าน ................................................................................................................................................................. 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม ่  ......... เดินทางด้วยกัน   ......... ไมไ่ด้เดินทางด้วยกัน 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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