
 

 

รหสัทวัร  B2B2000613  
ทัวรเยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 7 วนั 4 คืน (TG) 
แฟรงกเฟรต – จตัุรัสโรเมอร – โคโลญ 
โคโลญ – รอตเตอรดมั – เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ – อมัสเตอรดมั 
หมูบานกีธูรน - ลองเรือหลังคากระจก – บรัสเซลส 

 
 
 
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  
วันที่ 2. แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – โคโลญ 
วันที่ 3. โคโลญ – รอตเตอรดัม – เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ (คณะเดินทางระหวางวันที่ 12 พ.ค. – 18 พ.ค. 63  
            เทศกาลดอกไมปดแลว นําทานเดินทางไปกรุงเฮกแทน) – อัมสเตอรดัม 
วันที่ 4. อัมสเตอรดัม – หมูบานกีธูรน – อัมสเตอรดัม 
วันที่ 5. อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – บรัสเซลส 
วันที่ 6. บรัสเซลส – สนามบิน 
วันที่ 7 กรุงเทพฯ 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

20.30 น. 
  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูแฟรงกเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG920 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – โคโลญ 

06.15 น. ถึงสนามบินแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 
ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง
แฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี 
รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ ผานชม
สถานีรถไฟแฟรงกเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย 
ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 และนําเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร 
(Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ 
Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรัสโรเมอร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเปนเมือง

ใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม 
ทั้งยังเปนแหลงผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันเล่ืองชื่อ นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ 
เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจนําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne 



 

 

Cathedral) ซึ่งเริ่มกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมี เหตุทําใหตองหยุดพักการ
กอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวา 600 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้แลว
เสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก 
นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค 
เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเพื่อ
อุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมาร ี

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั 

 
เดินทางเขาสูที่พัก LEONADO HOTEL KOLN หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

วันที่ 3 
โคโลญ – รอตเตอรดัม – เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ (คณะเดินทางวันที่ 12 
พ.ค. – 18 พ.ค. 63  เนื่องจากเทศกาลดอกไมปดแลว ขอนําทานเดนิทางไปกรงุ
เฮกแทน) – อัมสเตอรดัม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูรอตเตอรดัม (Rotterdam) เมืองทาหลัก และเปนเมืองใหญอันดับ

สองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้ามาส (Maas River) ในป ค.ศ. 
2007 เมืองนี้ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม ปจจุบัน
เมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําใหที่นี่มี



 

 

ระบบการขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ เชน 
รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา นําทานถายรูปกับ 
บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุมอาคารเหลืองขาว
ทรงลูกเตา 39 หลัง ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดย
สถาปนิกนามวา Piet Bloem  แวะถายรูป ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม 
(City Hall of Rotterdam) หนึ่งในอาคารที่เกาแกของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย ***คณะเดินทางระหวางวันที่ 12 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 จะปรับโปรแกรมเปน นํา

ทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof)  มีพื้นที่กวา 
200 ไร ใหทานไดอิสระตามอัธยาศัยชืน่ชมและเพลิดเพลินกับความสวยงามของ
หมูมวลของดอกทิวลิปหลากหลายสีสันและดอกไมนานาพันธุที่บานสะพรั่งอยูใน
สวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลลี่ เปนตน*** 
***งานเทศกาลดอกไมที่เนเธอรแลนด มตีั้งแตวันที ่21 มนีาคม – 10 พฤษภาคม 
2563*** 
 นําทานเดินทางสูกรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญอันดับที่ 3 ของเนเธอรแลนด 
รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและรอตเตอรดัม ปจจุบันกรุงเฮก เปนที่ตั้งของรัฐบาลดัตช 
อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแหงรัฐ รวมไปถึงเปนเมืองที่ประทับของพระราชินี
แหงเนเธอรแลนดอีกดวย นําทานผานชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ที่
กษัตริยในอดีตใชเปนที่วาราชการกับขาราชสํานัก ภายในเปนลานกวางลอมรอบดวย
อาคาร ตรงกลางมีนํ้าพุสีทองสวยงาม ซึ่งเปนที่ประชุมของอัศวินในสมัยกอน จากนั้น
นําทานถายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแหงสนัติภาพ (Peace Palace) เปนที่
เก็ บ รั ก ษ ากฎห ม ายระหว า งป ระ เท ศ  (Seat of International law) ที่ ตั้ ง
กองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติ
บัณฑิตยสถานแหงกรุงเฮกและหอสมุดอันลํ้าคา 
จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมื องหลวงของ
เนเธอรแลนด  เมืองแหงแสงสี และอิสระ เสรีภาพ ของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก นํา
ทานผานชมเมืองที่มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ มากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

ที่พกั เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 อัมสเตอรดัม – หมูบานกีธูรน - อัมสเตอรดัม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมหมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) เมืองที่ไดรับฉายาวา “เวนิ

สแหงเนเธอรแลนด” เมืองเล็กๆ ที่มีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600 คน เปนหมูบานที่
ปราศจากถนนแตเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจากมลพษิ ผูคนในหมูบาน
จะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 
กิโลเมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองอัมสเตอรดัมเพื่อเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่

บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงคราม
เพื่อรําลึกถึงทหารทีเ่สียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส 
โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรือง
อํานาจ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเทา  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – บรัสเซลส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัม(Amsterdam) โดยการลองเรือหลังคากระจก ลัด
เล้ียวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงาม
สืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมี
เอกลักษณ นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและ
เรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมี
โอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอื่น อยาง
นาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ  เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย เดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม(Belgium) 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากนั้นนําทานถายรูปกับอนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) เปนสถาปตยกรรมลูก



 

 

เหล็กทรงกลม ชึ่งเปนสัญลักษณรูปโครงสรางอะตอมที่ขยายใหญหลายลานเทาและ
สรางขึ้นเปนหอแสดงนิทรรศการระหวางงาน Expo ป 1958 ซึ่งตอนนี้ไดกลายเปน
แลนดมารกใหมอีกแหงหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอยางมาก  จากนั้นนําทาน
เดินทางสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาซ (Grand Place)  เปนลานกวาง
ลอมรอบทั้งสี่ดานดวยตึกโบราณ ตึกสวนใหญลวนมีลวดลายปูนวิจิตรแตมทอง เปน
อาคารสไตลบารอก ไมวาจะเปนศาลาวาการเมือง พิพิธภัณฑประจําเมือง อาคารของ
สมาคมอาชีพตาง เปนตน  จากนั้นถายรูปกบัเมเนเกนพสี (Manneken Pis) ซึ่งเปน
ประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึ่งจะเปนจุดเดนในยานจัตุรัสกรองดปลาซที่ซึ่งมีผูคน
เขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทําใหสรางความสนใจใหกับนักทองเที่ยวจํานวนไม
นอยเปนประติมากรรมที่มีมาตั้งแตป 1987 เปนผลงานการออกแบบของเดนิส อาเด
รียน เดอบูรี ใหทานเดินเลนอิสระชมเมืองหรือเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 
รวมทั้งเลือกซื้อ ชิม ช็อกโกแลต ซึ่งประเทศเบลเยียมยังเปนที่ยอมรับไปทั่วโลกวามี
ช็อกโกแลตรสชาติเขม เปนสวรรคของคนรักช็อกโกแลต 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยอบไวน) 
ที่พกั เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 บรัสเซลส – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG935 

 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 

05.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   
 

ราคาแนะนําเพียง  
FRANKFURT AMSTERDAM BRUSSELS  
เยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

12 เม.ย. – 18 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 25,395.- 7,900.- 

23 เม.ย. – 29 เม.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 25,205.- 7,900.- 

02 พ.ค. – 08 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,205.- 7,900.- 

12 พ.ค. – 18 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,205.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิทั
ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดนิทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบนิ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได  



 

 

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตัว อาทิ เชน ค าเครื่องดื่มที่สั่ งพิ เศษ, ค าโทรศัพท , ค าซักรีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเนเธอรแลนด (ประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (10 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO) 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษิัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมตัิวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวซีาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองทีน่ั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่  Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

 
 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บค าใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมตัวิซีาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 



 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เนเธอรแลนด)  
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชัน้ 29) *** 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานบัจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ 

ในระหวางยื่นวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได  

                                                                      
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเรื่อย ๆ**                        
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวัน
เดินทางกลับ  และหนงัสือเดินทางจะตองไมชาํรุด (หนงัสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 



 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไป
ถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 
 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชีื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนกังาน    หนงัสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทาํงาน  
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนกัศกึษา ใชหนงัสือรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศกึษาอยู  
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชือ่-สกุลตองตรงตาม
หนาพาสปอรต ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูป
ถายราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 

- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบตัรขาราชการบาํนาญมาดวย 
 

4. หลกัฐานการเงนิ 
4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บญัชีออมทรัพย
ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดนิบญัช ีโดย



 

 

การ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันนัดยื่นวซีา 
4.2  กรณีผูเดนิทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) ระบุ
ชื่อเจาของบัญชี    
(ผูที่ออกคาใชจายให) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่
เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร เปนฉบับภาษาอังกฤษ  
     4.2.2. ถายสําเนา Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบคุคลทีอ่อกคาใชจาย แนบมา
กับเอกสารของผูเดินทาง 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคดัหนังสือยนิยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับบดิา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอาํเภอตนสังกดั (โดยบดิา
จะตองคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะตองคัดหนงัสือระบุ
ยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอาํเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมายื่นวีซากับบตุรดวย ทั้งสองทาน 

6. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเนเธอรแลนด 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                    แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา               แยกกันอยู                          หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

- สูติบตัร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคาํรองขอวซีา
เทานั้น 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทกุเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 



 

 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 
    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.......................................อีเมล........................................................ 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.....................................ถึงวันที่.......................................... 
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้
                  ไมเคย       เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย                       เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ.................................................. 

      ................................................................... 
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    
   เงินสด       เงินสด 
   เช็คเดินทาง      ที่พักที่มีผูจัดหาให  
   บัตรเครดติ      คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    อื่นๆ (โปรดระบุ)    
   อื่นๆ (โปรดระบุ)       

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทัง้นี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 


