
 

 

รหัสทัวร ZET1900805 
ทัวรยุโรป SELECTED BENELUX 7 วัน 4 คืน (TG) 
- เมืองบรัสเซลส 
- ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป 
- โบสถแหงเจาหญิง 
- หอคอยแหงอัศวิน 
- มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
             (-/-/-) 

21.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สาย
การบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติบรัสเซลส เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม - เมืองบรัสเซลส ประเทศ
เบลเยี่ยม - อะโตเมียม - จัตุรัสกรองด ปลาซ - โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก - 
เมืองแอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป - โบสถแหง
เจาหญิง - เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด - ยานบินเนนฮอฟ - หอคอยแหงอัศวิน 
- เมืองอัมสเตอรดัม                        (-/-/-) 

00.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส เมืองบรัสเซลส ประเทศ
เบลเยียม โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที ่TG934 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม 

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 
(Belgium) ตั้งอยู ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เปนประเทศเกาแกที่มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูใน
ยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเปนประเทศที่มีคูบาวสาวนิยมมา
ฮันนีมูนกันมากที่สุด ดวยตึกรามบานชองและสถาปตยกรรมสําคัญตางๆ เชน มหา
วิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอยาง
ครบถวน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส ยังเปนที่ตั้งของสถานที่ราชการที่มีความสําคัญ
ของสหภาพยุโรป เชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรป และ Nato  



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ ระลึก กับ สถาปตยกรรมแหงวิทยาการ อะโตเมียม 
(Atomium) อาคารไฮเทคแหงน้ี มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 
ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด 18 เมตร รวมน้ําหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 
ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูก
กลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จุดชมวิว หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และ
ตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟทที่วากันวาเปนลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แหง
น้ีสะทอนถึงความกาวหนาของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20 และการฟم�นฟู
เศรษฐกิจโลกหลังความบอบชํ้าจากสงคราม โดยมีการจัดงาน เอ็กซโป 1958 เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยุโรป 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอยางวา 
จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่
ทองเที่ยวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากที่สุดของ
ยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอ
โกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่งอาคารสวนใหญ
น้ันจะสรางมาตั้งแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตุรัสแหงน้ีอยูจะมี
ความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง อดีตอาคารเหลาน้ีเคยถูกทําลายดวยนํ้ามือของทหาร
ฝร่ังเศสที่ใชปนใหญยิงทําลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสพายเเพอยางยับเยินที่
สงครามวอเตอรลู โดย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่เปนจุดทองเท่ียว
ที่มีความสวยงามและนาสนใจอยางที่ โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก (Jacques 
Sur Coudenberg) ทีส่รางมาตั้งแตยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากน้ีแลวบริเวณแหง
น้ีจะมีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเยี่ยมอีกดวย ถือไดวาเปน
ศูนยกลางของประเทศเลยก็กลาวได 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 

นาที) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส ของประเทศเบลเยี่ยม เมือง
แอนทเวิรปเปนที่รูจักกันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% 
มีการซื้อขายกันที่เมืองแหงน้ี นอกจากน้ียังโดดเดนทั้งเร่ืองแฟชั่นแนวอาว็อง-การด 
และสถาปตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย 

  นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของ
เมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�งและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมท้ัง
รานขายช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงมากมาย หรือ เลือกน่ังรับประทานอาหารอรอยๆ 
ตามดวยการจิบเบียรชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เปนอีกตัวเลือกที่นาสนใจไม
แพกัน นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป (City 
Hall of Antwerp) ซึ่ งตั้ งตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็ เปนสิ่ งที่ ดึ งดูด
นักทองเที่ยวไดมากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสที่ผสมผสานสไตล
เฟลมิชเขากับอิตาเลียนไดอยางลงตัว ผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of 
Our Lady) เปนโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เปนที่
เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ไมวาจะเปน
ตัวโบสถ ซุมประตู รูปปم�น ทางเดิน เรียกไดวาทุกอยางงดงามไรที่ติ ดานในมีจัด



 

 

แสดงผลงานศิลปะของปเตอร พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปน
ชื่อดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผูชื่นชอบศิลปะไดชมกันที่โบสถแหงน้ี 

 นําทานเดินทางสู เมืองเฮก (The Hague) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาที) เปนเมืองใหญอันดับ 3 รองจากเมืองอัมสเตอรดัมและรอตเทอรดาม 
ตั้งอยูทางตะวันตกของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherland) เปนที่ตั้งของรัฐสภา 
และรัฐบาลดัตช นอกจากน้ียังมี ศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรือศาลโลก และ
ศาลอาญาระหวางประเทศตั้งอยูที่เมืองน้ีทั้งหมดอีกดวย ทั้งท่ีไมใชเมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอรแลนด แตกลับมีสถานที่สําคัญของโลกมากมายต้ังอยูในเมืองน้ี 

 นําทาน ผานชม ยานบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เปนยานเกาแกของเมืองเฮก และ
เปนที่ตั้งของ หอคอยแหงอัศวิน (Hall of Knights) ถูกใชเปนสถานที่กลาวพระ
ราชดํารัสของกษัตริย ตอนรับพระราชอาคันตุกะ และเปนจัดประชุมรัฐสภา หรือ
งานสําคัญๆประจําเมือง 
นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 10 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเติล 
(Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญที่สุด
ของเนเธอรแลนด เปนเมืองศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหน่ึงของทวีป
ยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนชวงยุคทองของเนเธอรแลนด 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
   นํ า ค ณ ะ เข า สู ที่ พั ก  West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , 
Netherland หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สาม เมืองอัมสเตอรดัม - หมูบานกังหันลม ซานส สคันส - หมูบานกีธูรน - ลองเรือชม
ความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน - ยานดัมสแควร - อนุสรณสถาน
แหงชาติ                              (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปด ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุตสาหกรรมมาต้ังแต
ศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษ งานไม 
นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอรี่ 
ชีสฟารม นาฬิกา รานขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพมากมายใหเลือกซื้อเปนของ
ฝากของที่ระลึก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1997 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  

 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาที) หมูบานในฝนที่ปราศจากถนน ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบ
หมูบานเทาน้ัน มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีในฐานะ " เวนิสแหงเนเธอรแลนด 
(Venice of Netherland) " จากการที่เปนหมูบานปราศจากถนน แตตองเดิน
ทางผานคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใชเปน
ทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ซึ่งกวาจะมาเปนหมูบานแสน
สวยที่เราเห็นอยูทุกวันน้ี ที่ น่ีถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียนเมื่อป 1230 
ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธนฮอรน " ซึ่ง
หมายถึง เขาแพะ แตเมื่อเวลาผานไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเปน " 
กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุของแมน้ําทั้งหมดซึ่งอยูที่น่ีก็เลาตอกันมาวา เปนเพราะ
ในอดีตที่น่ีเคยถูกใชเปนเหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูที่ถูกขุดน้ันก็กลายมา
เปนทางใหน้ําไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายน้ําเหลาน้ีเปนทางขนสงถาน
หินเลนในที่สุด นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน 
(Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง) ** กรณีที่
เรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปด
ใหบริการกะทนัหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคา 
ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทน
แลวทั้งหมด ** 
นําทานเดินทางสู ยานดัมสแควร (Dam Square) เปนลานกวางขนาดใหญ ที่มี
สถานที่สําคัญๆตั้งอยูมากมาย อยางมุมหน่ึงเปนที่ตั้งของโบสถใหมที่สรางขึ้นใน
ตอนปลายศตวรรษที่ 14 และผานการบูรณะซอมแซมปรับปรุงจนถึงสรางใหม 
หลายตอหลายครั้งจนมีความสวยงามนาชมอยางที่เห็นในปจจุบัน บริเวณเดียวกัย 
คือ อนุสรณสถานแหงชาติ (National Monument) เปนรูปทรงกรวยสขาวสูง
ประมาณ 70 ฟุต สรางขึ้นในปค.ศ. 1956 เพื่อเปนอนุสรณแกผูที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , 
Netherland หรือเทียบเทา 



 

 

 
 

 

 
 
วันทีส่ี ่ เมืองอัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - 

โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน - พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม - ยานงาน
ศิลป�และของเกา - ยานคาลเวอรสตรัสและเลเซสสตรัส - ศูนยการคาคาลเวิลโทล 
                    (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถีชีวิต

ความเปนอยูแบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 ระหวางลองเรือผาน
บานเรือนแพท่ีอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง ผานชมเขตที่เกาแกที่สุดของ
เมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองที่ตั้งอยูริมคลองอันมีเอกลักษณที่สวยงาม
แปลกตา ซึ่งบานริมคลองเหลาน้ีจะมีสวนหนาบานไมกวางมากนัก และสรางตาม



 

 

แบบสถาปตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตัวตึกใชอิฐแดงกอแบบไมฉาบปูน 
ตกแตงเปนภาพปูนปم�นเทพเจากรีกอยางสวยงาม และหนาจั่วมีไมยื่นออกมา เพื่อ
แขวนลอกไวสําหรับขนสิ่งของเขาบานทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบและประตู
ก็เล็ก ดูแปลกตาที่ไมสามารถหาชมที่ใดได ** กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวา
กรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทุก
กรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด **  

 นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry 
Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชร
ใหเปนอัญมณีที่มีคาที่สุด มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
คือฝมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “ โคอินอร ” ของ
สมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจากที่ น่ี นําทาน 
ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken Experience) 
ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูที่เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอตั้ง
ขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรรายใหญที่สุดอันดับ 3 
ของโลก เปนเบียรที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุดการันตีดวยรางวัลมากมาย ตอมา
โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปดตัวลง และถูกดัดแปลงเปนพิพิธภัณฑให
นักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตั้งแตกอตั้งโรงเบียร
แหงน้ีขึ้นมา และจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกนใหเลือกซื้อมากมาย ** 
คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณ
เปนเงินไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ** 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 
 
 
 
 



 

 

 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ตัวอักษร “I amsterdam” ที่บริเวณหนา 
พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม (Rijksmuseum) เปนสถานที่ที่รวบรวม
งานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชที่ใหญที่สุดในโลก เปดใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม
มานานนับ 10 ปแลว มีจัดแสดงผลงานของเหลาจิตรกรมากมาย เชน ผลงานของ 
Rembrandt , Frans Hals , แ ล ะ  Johannes Vermeer ซึ่ ง มี ม าก ก ว า 
8,000 ผลงาน ** คาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 
18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 720 บาท (THB.) ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ** 
นําทานเดินทางสู ยานงานศิลป�และของเกา (Spiegelkwartier) ที่น่ีเปนสถานที่
สําหรับผูรักงานศิลปะ เพราะเปนแหลงขายงานศิลป�และสินคาเกาแกทั้งหลาย 
ดังน้ันถาคุณเปนนักช็อปที่มองหาของที่มีประวัติศาสตรหรือประวัติความเปนมา 
ที่น่ีคือแหลงที่ใชสําหรับคุณ บริเวณเดียวกันคือ ยานคาลเวอรสตรัสและเลเซสส
ตรัส (Kalverstraat and Leidsestraat) เปนถนนสายหลักของการชอปปم�ง
ของเมืองอัมสเตอรดัม โดยรานเสื้อผาสวนมากจะเปนรานแบรนดทั่วไปที่คุณ
สามารถพบเห็นไดตามเมืองหลักๆทั่วโลก นอกจากน้ีก็ยังมีรานเสื้อผาแบรนดเนม
ราคาแพงตั้งอยูบางเชนกัน โดยสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับการมองหารานเสื้อผาทุก



 

 

ยี่หอ คือ ศูนยการคาคาลเวิลโทล (Kalvertoren) เพราะไมวาคุณจะคิดถึงแบรนด
อะไร ที่น่ีก็ลวนมีอยางที่คุณตองการ 

** อิสระอาหารคํ่า เพือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , 
Netherland หรือเทียบเทา 

 
                                                                                                                             
วันที่หา เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอแลนด - เรอรมอนด ดีไซนเนอร เอาทเล็ท - 

เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ               
                  (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เรอรมอนด ดีไซนเนอร เอาทเล็ท เรอมอน (Designer Outlet 
Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อิสระใหทานชอปปم�งสินคา
หลากหลายแบรนดชั้นนํามากมาย อาทิเชน NIKE , Samsonite , Swarovski 
, Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Geox , Guess , 
L’Occitane , Lacoste , Levi’s , Stefanel , Superdry , The North 



 

 

Face , Timberland , Tommy Hilfiger , TUMI , Valentino , Versace 
ฯลฯ  

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 
 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

20 นาท)ี เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศ
เยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยัง
เปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ   

 นํ าท าน  ถ ายรูป เป นที่ ระลึก  กับ  มหาวิหารแห งเมื องโคโลญ  (Cologne 
Cathedral) เริ่มกอสรางตั้งแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสราง
ไป จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 
มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่
ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอย
แฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญป



 

 

เตอร และพระแมมารี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1996 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูที่พัก Holiday Inn Express Cologne , Cologne , 
Germany หรือเทียบเทา 

วันที่หก เมืองโคโลญ - เมืองแฟรงกเฟรต - มหาวิหารแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร - 
โบสถเซนตนิโคลาส - น้ําพุแหงความยุติธรรม - ศาลาวาการเมืองแฟรงเฟรต - ทา
อากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต เมืองแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมัน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย              
                        (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยูบนริมฝم�งแมน้ําไมนของ ประเทศเยอรมัน เปนเมืองที่มีประวัติ
ตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเปนสถานที่ซึ่งกษัตริยและจักรพรรดิหลาย
พระองคเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากนี้แฟรงเฟรต
ยังเปนเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมันและเปนเมืองที่
มคีวามร่ํารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดวย  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแฟรงกเฟรต (Frankfurt Cathedral) 
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญที่สุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถูกสรางขึ้นแบบโกธิค
สไตลในชวงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแหงน้ียังใชเปนสถานที่ในการ
เลือกตั้งผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจ
ของชาวเยอรมันต้ังแตศตวรรษที่19 เปนตนมา 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ 
เปนสิ่งกอสรางประวัติศาสตรที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่
บริเวณน้ีถูกทิ้งระเบิดจากฝ�ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 
อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคาร
ยุ ค ก ล า ง ลั ก ษ ณ ะ ก ร อ บ ไ ม ซุ ง  ง า น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ง ด ง า ม น้ี ชื่ อ 
Gerechtigkeitsbrunnen หรือ  น้ํ าพุ แห งค วามยุ ติ ธรรม  (Fountain of 



 

 

Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) 
ตั้งอยูกลางจัตุรัสมือซายถือตราชั่งแตมือขวาถือดาบดูนาเกรงขาม บริเวณเดียวกัน 
เปนที่ตั้งของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต (City Hall of Frankfurt) เปน
อาคาร 3 หลังสรางติดกัน ดานหนาของอาคารประกอบดวยรูปปم�นของจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกา 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต เมืองแฟรงกเฟรต ประเทศ
เยอรมัน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือก
ซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

20.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG923 (เที่ยวบินตรง) ** ใชเวลาบิน
ประมาณ 10 ชั่วโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    
             (-/-/-) 

13.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

06 - 12 มีนาคม 
2562 

48,999 48,999 48,999 8,999 33,999 

18 - 24 
พฤษภาคม 2562 

52,999 52,999 52,999 8,999 37,999 

12 - 18 มิถุนายน 
2562 

52,999 52,999 52,999 8,999 37,999 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 
 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว เชงเกน ประเทศเนเธอแลนด 
ทานละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ** 

 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 

บาท ** 



 

 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา ** 
 

** สําหรับอัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ี
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

** 
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class)  
กรณีตองการ Upgrade เปน ท่ีน่ังพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชั้นธุรกิจ (Business 
Class) จําเปนออกบัตรโดยสารใบใหมแยกจากคณะ และ จองเปนราคาทัวร ไมรวมตั๋ว (Join 
Land) ตั้งแตขั้นตอนการจอง ส่ิงสําคัญกอนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดตอเจาหนาที่กอนทุกครั้ง
วาคณะคอนเฟรมออกเดินทางหรือไม 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม
เกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 
ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน



 

 

โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศเนเธอแลนด ทานละ ประมาณ 
3,500-4,000 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายในวันที่ยื่น
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวย
ความสะดวกในวันน้ัน) 



 

 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 



 

 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 
 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(อาจไมรวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปน
สําคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ
กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมท้ังหมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษ น้ี ได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่ งเศส 
สวิสเซอรแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง 
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่น
หลังคณะ  



 

 

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก 
อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกต ิ

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยู
แลว และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตาม
เงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด 
มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นใน
ทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 



 

 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน



 

 

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเนเธอแลนด 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกนัทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สาม ี, ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 

จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย

ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรบัรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรบัรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข 

เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรบัยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบญัชเีดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเนเธอแลนด 
สถานที่ยื่นคํารองวีซา : ศูนยยื่นคํารองขอวีซา VFS ประเทศเนเธอแลนด อาคารเดอะเทรนดี้ 

ออฟฟศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟรี 1 ช่ัวโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกที่สุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน 
ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบือ้งตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเนเธอแลนด 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

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

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

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

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสมัพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบใุหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตวัทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความ

สะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น ** 
 
 


