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ZG AMS 06 BR

วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด   (-/-/-)

09.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก
ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการบิน Eva Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
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การตอนรบั อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง

12.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด
โดยสายการบนิ Eva Airways เที่ยวบินที่ BR075 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
19.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง **
ã นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam, Netherland หรือ
เทียบเทา

วันท่ีสอง เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - หมูบานกังหันลม ซานส สคันส  - ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด
- เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
             (-/L/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands)
ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปด ทานสามารถ
เขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชต ที่
ใ ช กั ง หั น ล ม ก ว า ร อ ย แห ง  ใ น ง า น
อุตสาหกรรมมาต้ังแตศตวรรษท่ี 17-18
โดยทําหนาทีผ่ลตินํ้ามันจากดอกมัสตารด
กระดาษ งานไม  นอกจาก น้ีภายใน
หมูบานแหงน้ียังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ
อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอรี่ ชสีฟารม นาฬิกา
รานขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพ
มากมายใหเลือกซื้อเปนของฝากของที่
ระลึก ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําทานเดินทางสู ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด (Designer Outlet Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ
2 ชั่วโมง 20 นาที) อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้นนําอยางจุใจ อาทิเชน Gucci, Prada, Bally,
Burberry, Calvin Klein, Guess, Superdry, Nike, Skechers, Diesel, Aemani, Clarks, Desigual, Kipling,
Levi’s ฯลฯ
นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที) เมืองสําคัญรมิแมน้ํา
ไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
ã นําคณะเขาสูที่พัก Leonardo Hotel Koln Airport, Cologne, Germany หรือเทียบเทา
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วันท่ีสาม เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงกเฟรต - มหาวิหารแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร - โบสถเซนตนิ
โคลาส - นํ้าพุแหงความยุติธรรม - ศาลาวาการเมืองแฟรงเฟรต
             (B/L/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มกอสรางตั้งแตป 1248 แตมี
ปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880
มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลกิ นับเปนวิหารท่ีใหญและสูงท่ีสุดในโลกในสมัย
นั้น ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธกิ เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่อ
อุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996
นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) เมืองที่ตั้งอยู
บนริมฝงแมนํ้าไมน ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) เปนเมอืงที่มีประวัติตอเนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ
เคยเปนเมืองที่กษัตริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน
นอกจากน้ีเมืองแฟรงเฟรตยังเปนเมอืงศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมันและเปนเมืองท่ีมี
ความรํ่ารวยมากท่ีสดุในสหภาพยุโรปอีกดวย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
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นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแฟรงกเฟรต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสดุแหงเมอืงแฟรงกเฟรต ถูกสรางข้ึนแบบโกธิคสไตลในชวงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงในอดีตกาลมหาวิหารแหงน้ี
ยังใชเปนสถานที่ในการเลือกตั้งผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของ
ชาวเยอรมันต้ังแตศตวรรษท่ี19 เปนตนมา
นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเลก็ๆ เปนสิ่งกอสรางประวัติศาสตรที่
ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่บริเวณนีถู้กทิ้งระเบิดจากฝายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม
ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะ
กรอบไมซุง งานประติมากรรมงดงามน้ีช่ือ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํ้าพุแหงความยุติธรรม (Fountain
of Justice) เปนเทพธิดา
แหงความยุติธรรมช่ือจัสทิ
เตีย (Goddess Justitia)
ต้ังอยูกลางจัตุรสัมือซายถือ
ตราชั่งแตมือขวาถือดาบดู
น า เ ก ร ง ข า ม  บ ริ เ ว ณ
เดี ยว กัน  เป นที่ ต้ั ง ของ
ศาลาวาการเมืองแฟรงก
เฟรต (City Hall of
Frankfurt) เปนอาคาร 3
หลังสรางติดกัน ดานหนา
ของอาคารประกอบดวย
รูปปนของจักรพรรดิโรมัน
อันศักด์ิสิทธ์ิ 4 พระองค ตราเคร่ืองหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกา

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
ã นําคณะเขาสูที่พัก Dorint Frankfurt Main-Tannus Zentrum/Sulzbach, Frankfurt, Germany
หรือเทียบเทา

วันที่สี่ เมืองแฟรงกเฟรต - เมืองไฮเดิลแบรค ประเทศเยอรมัน - มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบรค - ประตูเมืองโบราณ -
สะพานหินเกาแกของเมืองไฮเดิลแบรค - ปราสาทไฮเดิลแบรค - ยานเมืองเกา เมืองไฮเดิลแบรค - โบสถพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์- เมืองลักเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบิรก - ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก - สะพานสมัย
โรมัน - วิหารนอเทรอดาม แหงเมืองลักเซมเบิรก
                        (B/-/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองไฮเดิลแบรค (Heidelberg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) เปนเมืองใน
รัฐบาเดิน เวิอรทเทิมแบรค ประเทศเยอรมัน (Germany) ตั้งอยูบนแมน้ําเน็คคารทางตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศ เมืองไฮเดิลแบรคต้ังอยูทางทิศใตของเมืองแฟรงกเฟรตไปประมาณ 78 กิโลเมตร เมืองไฮเดิลแบรคเปน
เมืองใหญอันดับหาในรัฐบาเดิน เวิอรทเทิมแบรค
นําทาน ผานชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบรค (Heidelberg University) ซึ่งสถาปนาขึ้นในป ค.ศ. 1386 เปน
หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เกาแกและไดรับการยอมรับที่สุดของทวีปยุโรป และยังมีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติมากมายตัง้อยูในเมอืงแหงน้ี อาท ิสมาคมมักซพลังค ทําใหเมืองแหงน้ีไดช่ือวาเปนเมืองมหาวิทยาลัย
ประชากรกวาหนึง่ในสี่เปนนักศึกษานอกจากนี้ อาคารสิ่งกอสรางในเมืองยังกอสรางดวยสถาปตยกรรมศิลปะ
จินตนิยม (Romanticism) และบาโรค (Baroque) ทําใหเมืองไฮเดิลแบรคถูกขนานนามวาเปน "เมืองโรแมนติก"
แหงหนึ่งของโลก
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นําทานเดินทางสู ประตูเมืองโบราณ (Gateway Tower) และ สะพานหินเกาแกของเมืองไฮเดิลแบรค (Old
Town Bridge) นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ ปราสาทไฮเดิลแบรค (Heidelberg Castle) ปราสาทหิน
ทรายแดง อายุกวา 900 ปที่สรางอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองได
โดยรอบ
นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกา เมืองไฮเดิลแบรค (Old Town of Heidelberg) เปนบริเวณที่ต้ังของอาคาร
บานเรือโบราณมากมายที่สรางดวยสถาปตยกรรมแบบผสม บริเวณเดียวกันเปนที่ตั้งของ โบสถพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ (Church of the Holy Spirit) โบสถที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไฮเดิลแบรค โดยโบสถมียอดหอคอยสูง
เดนเปนสงาอยู ต้ังอยูบริเวณใจกลางตลาดในเขตยานเมืองเกา เมอืงไฮเดิลแบรค เปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง
มาต้ังแตโบราณ ตัวโบสถถูกลอมรอบไปดวยลานนํ้าพุและคาเฟ โดยโบสถถูกสรางข้ึนจากฐานเดิมของโบสถเกา
และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากแหงหนึ่งของเมืองไฮเดิลแบรค

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **

นําทานเดินทางสู เมืองลักเซมเบิรก (Luxembourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) ประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) เมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหนึ่งของทวีปยุโรป มีพื้นที่ประมาณ 2,586 ตร.
กม.
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกา
เมืองลักเซมเบิรก (Old Town
Luxemburg)  เ มื อ ง แห ง แ ก
รนดดยุค ผานชม สะพานสมัย
โรมัน (Bridge of Roman),
วิหารนอเทรอดาม แหงเมือง
ลักเซมเบิรก  (Notre-Dame
de Luxembourg)
ประติมากรรมสําริดของแกรนด
ดัชเ ชส  ชารล็ อตต  ศาล าว า
การเมืองลักเซมเบิรก พระราชวงัที่ประทับของแกรนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และ ปอมปราการ
สมัยโรมัน ทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของบานเรือนสมัยเกาทีต้ั่งเรยีงรายอยูตามแนวเขา

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ã นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Luxembourg Sud, Luxembourg, Luxembourg หรือเทียบเทา
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วันท่ีหา เมืองลักเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบิรก - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเย่ียม - จัตุรัสเดอะมารค - หอระฆัง - ศาลา
วาการเมืองบรูจจ - เมืองบรัสเซลส
(B/-/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 นาที) ประเทศเบลเยียม
(Belgium) ตัวเมืองต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลํานํ้าท่ีใชในการ
คมนาคมรอบๆได ทําใหบรูจจเปนท่ีรูจัก และ ไดรับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสีลกูกวาด (World
Heritage City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนยประวัติศาสตรของเมือง ไดรับ
การข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2000
นําทาน ผานชม จัตุรัสเดอะมารค (The Markt Square) ตั้งอยูใจกลางเมือง มีทั้งอาคารหนาจั่วสีสดสวยงาม
หอระฆังสูงล่ิว รานคามากมาย ทําใหดูคึกคักอยูตลอดเวลา ตรงกลางจตุรสัมีอนุสาวรียของฮโีรสองคนคือ Pieter
de Coninck และ Jan Breydel ท้ังคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวาไดลุกข้ึนมาตอตานการปกครองของดยุ
กแหงเบอรกันดีไดสําเร็จ ชาวเมืองจึงรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปนที่ระลึกถึงอิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรูชไว
ผานชม หอระฆัง (Belfry of
Bruges) หอคอยสูง เดนกลาง
จตุัรสับรูชแหงน้ีมีความสูงถึง 83
เมตร เปนสัญลักษณแหงอํานาจ
และอิสรภาพของชาวบรูชในชวง
ยุคกลาง บนหอคอยเปนท่ีเก็บ
ระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบที่มี
ชื่อ เ สี ย งที่ สุ ดมี ชื่อว า  Victory
Bell มีขนาดกวาง 2 เมตร หนัก
ประมาณหกตัน และ ยังเปนที่ตั้ง
ของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ
(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแตงอยางหรูหรา เพราะวาในอดีตเมืองนี้ทํามาคาขายคลอง ตัว
อาคารสรางดวยสไตลโกธิคอนัแข็งแกรง ปจจุบันที่น่ีก็ยังทําหนาที่เปนศาลาวาการเมืองของเมืองสวยแหงนี้อยู
บริเวณรอบๆตัวจตุรสัยังประกอบไปดวยอาคารท่ีตกแตงอยางสวยงามไมแพจตุรสัมารค ท่ีน่ีมักจะใชเปนสถานที่
จัดงานสําคัญตางๆของเมืองบรูช มีรานคาจําหนายสินคาพื้นเมืองมากมาย โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมที่มี
ชื่อเสียงของเมือง

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองหลวงของ
ประเทศเบลเยียม (Belgium) ต้ังอยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เปนประเทศเกาแกที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 1,000 ป ประเทศเลก็ๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก
จึงเปนประเทศท่ีมีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากท่ีสุด ดวยตึกรามบานชองและสถาปตยกรรมสําคัญตางๆ เชน
มหาวิหาร หอระฆัง ซ่ึงยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอยางครบถวน นอกจากน้ีเมือง
บรัสเซลส ยังเปนท่ีต้ังของสถานท่ีราชการท่ีมีความสําคัญของสหภาพยุโรป เชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรป
และ Nato

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ã นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Brussels South, Brussels, Belgium หรือเทียบเทา
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วันท่ีหก เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเย่ียม - อะตอมเม่ียม - จัตุรัสกรองดปลาซ - โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก - รูป
ปนเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส - เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือหลังคากระจก -
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน - ยานดัมสแควรอนุสรณสถานแหงชาติ - ทา
อากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
              (B/-/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบ
ดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมเีสนผาศูนยกลางขนาด 18 เมตร รวมนํ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา
18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จุดชมวิว
หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟทที่วากันวาเปนลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป
สถานท่ีแหงน้ีสะทอนถึงความกาวหนาของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20 และการฟนฟูเศรษฐกิจโลกหลงัความ
บอบชํ้าจากสงคราม โดยมีการจัดงาน เอ็กซโป 1958 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพ่ือแสดงศักยภาพทาง
เทคโนโลยีของสหภาพยุโรป
นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส
(Grand Palace) ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่ทองเที่ยวอนัดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามี
ความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอ
โกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่งอาคารสวนใหญนั้นจะสรางมาตั้งแตสมัยยุค
กลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตุรัสแหงนี้อยูจะมีความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง อดีตอาคารเหลานี้เคยถูก
ทาํลายดวยน้าํมอืของทหารฝรั่งเศสที่ใชปนใหญยิงทําลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสพายเเพอยางยับเยินที่
สงครามวอเตอรล ูโดย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป
ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่เปนจุดทองเที่ยวที่มีความสวยงามและนาสนใจอยางที่ โบสถจัค เซอร คอรเดน
เบิรก (Jacques Sur Coudenberg) ที่สรางมาตั้งแตยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้แลวบริเวณแหงนี้จะมีการ
จัดงานเทศกาลสาํคัญๆตางๆของประเทศเบลเย่ียมอีกดวย ถือไดวาเปนศูนยกลางของประเทศเลยก็กลาวได
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นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ รูป
ปนเ ด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิ
เกนพิส (Manneken Pis) รูปปน
อันเปนสัญลักษณของเมืองน้ี โดย
นํ้ า จ าก นํ้ าพุ น้ี  ช า ว เ มื อ ง แล ะ
ชาวตางชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึง
เมืองบรัสเซลส
นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู เ มื อ ง
อัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง
20 นาท)ี เมืองหลวงของ ประเทศ
เนเธอรแลนด  (Netherlands)
ต้ั ง อ ยู ริ ม ฝ ง แ ม นํ้ า อั ม ส เ ติ ล
(Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณ
คริสตศตวรรษท่ี 12 ปจจุบันเปนเมืองท่ีใหญที่ สุดของประเทศเนเธอรแลนด เปนเมืองศูนยกลางทาง
ประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนชวงยุคทองของ
เนเธอรแลนด ถึงแมเมืองอัมสเตอรดัมจะเปนเมอืงหลวงของประเทศ แตศูนยกลางของหนวยงานรฐับาลน้ันอยูท่ี
เมืองเฮก
นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัตชที่สราง
มาตั้งแตศตวรรษที่ 17 ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง ผานชมเขตที่
เกาแกท่ีสดุของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองท่ีต้ังอยูรมิคลองอันมีเอกลักษณท่ีสวยงามแปลกตา ซ่ึงบาน
ริมคลองเหลาน้ีจะมสีวนหนาบานไมกวางมากนัก และสรางตามแบบสถาปตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตัว
ตึกใชอิฐแดงกอแบบไมฉาบปูน ตกแตงเปนภาพปูนปนเทพเจากรีกอยางสวยงาม และหนาจ่ัวมีไมย่ืนออกมา เพ่ือ
แขวนลอกไวสําหรบัขนส่ิงของเขาบานทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาท่ีไมสามารถ
หาชมท่ีใดได ** กรณีท่ีเรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปด
ใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหน่ึง
ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด **
นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจาก
วิทยากรผูชํานาญตลอดจนข้ันตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอญัมณีท่ีมคีาท่ีสุด มีช่ือเสยีงท่ีสดุในโลก ดวยผลงาน
ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือฝมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “ โคอินอร ” ของสมเด็จพระ
ราชินี อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจากที่น่ี นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร
ไฮเนเกน (Heineken Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูท่ีเมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด
กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรรายใหญที่สุดอันดับ 3 ของโลก เปนเบียรที่มี
คุณภาพและรสชาติดีท่ีสุดกา
รันตีด วยราง วัลมากมาย
ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเน
เก น ได ป ด ตัวลง  และถู ก
ดัดแปลงเปนพิพิธภัณฑให
นักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมแทน
โดย ภาย ใน จะ จั ด แ สด ง
ประวัติตั้งแตกอตั้งโรงเบียร
แหงนี้ ข้ึนมา และจําหนาย
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ของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกนใหเลือกซื้อมากมาย ** คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ
22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของบัตร **
นําทานเดินทางสู ยานดัมสแควร (Dam Square) เปนลานกวางขนาดใหญ ที่มีสถานที่สําคัญๆตั้งอยูมากมาย
อยางมุมหนึ่งเปนที่ตั้งของโบสถ
ใหมที่สรางขึ้นในตอนปลาย
ศตวรรษที่ 14 และผานการ
บูรณะซอมแซมปรับปรุงจนถึง
สรางใหม หลายตอหลายครั้ง
จนมีความสวยงามนาชมอยาง
ที่เห็นในปจจุบัน บริเวณเดียว
กัย คือ อนุสรณสถานแหงชาติ
(National Monument)
เ ป น รู ปทร งกรวยสขาว สู ง
ประมาณ 70 ฟุต สรางขึ้นในป
ค.ศ. 1956 เพื่อเปนอนุสรณแกผูที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด
ทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลอืกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

21.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Eva Airways
เที่ยวบินที่ BR076 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **

วันท่ีเจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 ( -/ -
/-)

13.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

***************************



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน

ผูใหญ
หองละ

2-3
ทาน

1 เด็ก 2
ผูใหญ เด็กมี

เตียง
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป)

1 เด็ก 2
ผูใหญ

เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป)

พักเดี่ยว
เพ่ิม

ราคา
ไมรวม

ต๋ัว

30 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2562

30NOV BR075 BKK-AMS
12.50-19.35
05DEC BR076 AMS-BKK
21.30-14.30+1

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999

05 - 11 ธ.ค. 2562
(05 ธ.ค. วันคลายวัน

เฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วัน
รัฐธรรมนูญ)

05DEC BR075 BKK-AMS
12.50-19.35
10DEC BR076 AMS-BKK
21.30-14.30+1

45,999 45,999 45,999 9,999 29,999

26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2563
(31 ธ.ค. วันส้ินป / 01

ม.ค. วันข้ึนปใหม)

26DEC BR075 BKK-AMS
12.50-19.35
31DEC BR076 AMS-BKK
21.30-14.30+1

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999

** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน **

** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศเยอรมัน ทานละ ประมาณ 3,500 บาท
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วันทํา
การ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไม

สามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวัน

เดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเง่ือนไข ทุกกรณี **

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท **

** หากทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอน
ทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา **

** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะ

ไดออกเดินทาง ตามความตองการ) **

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไม
วาม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจาก

รานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด
และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะส่ังเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจาย

เพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **
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** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ **

อัตราคาบริการน้ีรวม
R คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ
อัพเกรดได
R คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทกุแหงท่ีมี
R คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Eva Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ
ลงใตทองเครือ่งบนิได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีนํ้าหนักรวมกันไมเกิน 20 ก.ก.
R คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
R คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน
Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
R คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเปนท่ีระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง
R คาอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ
R คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบติัเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสขุภาพกรุณาติดตอเจาหนาทีเ่ปนกรณีพิเศษ
อัตราคาบริการน้ีไมรวม
T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา
ซักรดี มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราคาบรกิารจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง)
T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษัิท
T คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม
T คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 39 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 1,560 บาท (THB)
รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
T คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศเยอรมัน ทานละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทาง
ถือไปจายในวันท่ีย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาท่ีไปดูแล และ อํานวยความสะดวก
ในวันน้ัน)

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติทนัที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจาํตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
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บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทีน่ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ
เอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ
จายเงนิไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรน้ันๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรอื เปลีย่นแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

2. กรณีนักทองเทีย่ว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมลล หรอื เดินทางมาท่ีบรษัิทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ
ท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอาํนาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีตองการให
นําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงนิคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา
วันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริง
มากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด
** ทั้งนี ้ทางบรษัิทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เปนตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรับอตัราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมผูีเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิก เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะได
ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรอืเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบรษัิทยินดีท่ีจะใหบรกิารและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีทีล่กูคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช
ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย
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6. การติดตอใดๆ กับทางบรษัิทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยู
คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single)
ไมวากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงทีเ่กิดข้ึนจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมอุีณหภูมิตํ่า
3. กรณีท่ีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูข้ึนมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปนการทดแทน
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัด

รัต และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบาง

กรณี) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ
3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจาก

ทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตอง
ใชหนังสือเดินทางเพ่ือกจิธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําให
ใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน
ตั้งแตข้ันตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวย่ืนวางชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกให
ทานเปนกรณีพิเศษ แตท้ังน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิม่เติม ทานสามารถเลือกซือ้

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วข้ึน หรือ สามารถเลอืกเวลาไดมากข้ึน
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเรว็กวาปกติ

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด **
ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซือ้บรกิารพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษอีกคร้ัง อาจมี
การเปล่ียนแปลง **

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทาง
บริษัทจะเร่ิมดําเนินการจดัเตรียมเอกสารเพือ่ขอย่ืนวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็ว
กวาน้ัน) และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตร
โดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวาง
การพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืนวีซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการย่ืนกอนคณะ แตคณะท่ีทานเดินทาง
ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทาน
จําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายท่ีสดุคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกบัทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี
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5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัคร
ในชวงน้ันๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

6. หลงัจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง
กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสอืเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือ
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซา อาจทาํใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม
นัน่หมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการ
พิจารณาเปนสาํคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวัน
คงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และ
ตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพํานักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอนแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยัน
เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผดิชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน กรณี
ถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางทีส่ามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเท่ียว
เทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมีอายุคงเหลอือยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่
อนุมัติโดยระบวัุนที่สามารถพาํนักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความ
ถูกตอง หากไมเปนไปตามเง่ือนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรับผดิชอบเก่ียวกับความเสียหาย
และ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน

9. การบดิเบือนขอเท็จจริงหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมนีโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ
อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลงัจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมอืในสวนน้ีเพ่ือให
การย่ืนคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากข้ึน ท้ังน้ีข้ึนอยูกบัดุลยพินิจของเจาหนาทีส่ถานทูตเปนสําคัญ

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมก่ีวัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสยีหาย
ใดๆไดท้ังสิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุมครองอยู

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศที่ออกจากสํานักงาน
เขต หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารอง
ขอวีซา หรือ สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการ
กงสุลเทาน้ัน ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเปนท่ีสุด สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา
18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี
ลกูคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหาก
เอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ

13. กรณีลกูคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัวเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตอง
เตรียมหลกัฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทาง
ใหครอบคลุมวันท่ีทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเง่ือนไข ดวยตนเองทุกกรณีไม
วากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตอง
ยอมรับเง่ือนไข และ หากมีคาใชจายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอ
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วีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลกิการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกทั้งหมด

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ
1. เก่ียวกับทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่ง

บนเครือ่งบนิทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากทีสุ่ด ใหลกูคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมาก
ท่ีสดุเทาทีจ่ะสามารถทําได

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจงลวงหนากอน
เดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3. บางสายการบนิอาจมีเงือ่นไขเก่ียวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจํา
ชาติของแตละสายการบินท่ีกาํลังใหบรกิารทานอยู

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่วเทาน้ัน
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสาํหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสนํ้ีาตาล / เลอืดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสอืเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ
ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรยีบรอยแลวท้ังหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขทีวี่ซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบรษัิทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลอืท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน
ของลกูคาเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา
ภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเทีย่วบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสงูข้ึน

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

9. นักทองเทีย่วตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่
เก่ียวของกับทางบรษัิท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษัิท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน
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10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบนิ ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกัน
ทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจได
อยางสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทองเครือ่งบนิเทาน้ัน

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเท่ียวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการ
ใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเปนบาง
กรณี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณี
ใดก็ตาม

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันท่ี
หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทาน
ถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวท่ีคณะอยูในเวลา
น้ันๆ กรณีน้ี จะมคีาใชจายเพ่ิม ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองทัง้หมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็
ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเทีย่วเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวใดๆ
สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศเยอรมัน
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่า

กวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทาน้ัน)
2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม

เกิน 3 เดือน ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน
3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบรษัิท / รานคา :

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) /
หรือใบจดทะเบยีนพาณิชยหรือใบจดทะเบยีนการคา

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน
เงินเดือน
โดยจดหมายรบัรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือ
ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู
และเบอรติดตออยางชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีท่ีเปนขาราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหนาท่ีการงาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถ

เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาทีรั่บย่ืนเทาน้ัน
3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเปน
ภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจ

ปฏิเสธการรับย่ืนได **
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี

เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน
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** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่น
วีซา **

** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แต
ไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

5. สําเนาทะเบยีนบาน
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา (ถามี)
7. สําเนาใบเปลีย่นช่ือ - เปลีย่นนามสกุล (ถามี)
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)

** เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง **

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย
สํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา , หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา
- สําเนาทะเบียนมรณะบตัร

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , นอง ,
สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่น

เอกสารสําคัญดังน้ี **
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง)

ยืนยันรับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไมเกนิ 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผู
ถูกรับรอง ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง **

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่น

วีซา **
** จําเปนตองใชท้ังผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเง่ือนไข เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได

**
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน **
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร

แผนท่ีการเดินทาง เพ่ือการย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศเยอรมัน
สถานท่ี : สถานทูตเยอรมัน
การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตัว เน่ืองดวยเหตุผลทางดานความปลอดภัย สถานทูตไมอนุญาตใหนํารถสวนตัวภายนอกเขา

มาจอดทุกกรณี หากทานเดินทางโดยรถสวนตัว สามารถจอดไดท่ีอาคารสํานักงานตางๆบนถนนสาธร
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   : ขนสงสาธารณะ รถไฟใตดิน MRT ลงสถานี ลุมพินี โดยใชทางออกหมายเลข 2 (ฝงถนนสาธร) จากน้ันเดิน
ชิดซายตามทางมาลาย ผานอาคาร Q House Lumpini และสาธรซอย 1 ประมาณ 300 เมตร สถานทูตเยอรมันจะต้ังอยู
บริเวณปายรถเมล
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แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศเยอรมัน
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ...................................................................................
3. วัน - เดือน - ปเกิด ..................................................................................................................
4. เพศ        ชาย          หญงิ
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
7. หมายเลขพาสปอรต .................................................................................................................

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่ออก .............................................................
8. ท่ีอยูปจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยูจริง) .............................................................................................

................................................................................................. รหัสไปรษณีย .......................
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตําแหนง , หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย .....................................................................................................................................
11. ช่ือสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา และท่ีอยู .................................................................................

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ......................
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล .........................................................................

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
ไมเคย

   เคยไดรับ
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................

13. ทานเคยถูกปฏเิสธวีซาหรือไม
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................

14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร
   ตัวผูสมัครเอง
   มีผูอื่นออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ ..........................

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและ
บริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น **


