
 

 

รหัส VTG 2000064 
ทัวร  World Heritage Mid of Europe เนเธอรแลนด-เบลเย่ียม-เยอรมัน 7 วัน (BR) 
เมืองอัมสเตอรดัม – กรุงเฮก — เมืองรอ็ตเตอรดัม – บานลูกเตาไคกคูมูส – เมืองบรูจจ –  
กรุงบรัสเซลส - อะโตเมี่ยม - จตัุรัสแกรนดเพลซ – เมืองโคโลญจ – เมืองซานสคันส - หมูบาน
วัฒนธรรมฮอลแลนดซานสสคันส – ลองเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร 
 

 



 

 

 
เดินทางโดยสายการบนิ 

 
               บรษิัทฯ นําทานสัมผัสกับอีกหน่ึงเสนทางสวยในยุโรป นําทานเยือนประเทศในกลุม

เบเนลักซ เที่ยวสามประเทศกับ เนเธอรแลนด, เบลเยี่ยม และเยอรมัน นําทานชม
เมืองสวยๆ ที่งดงามดังน้ี 

 
อัมสเตอรดัมเมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอรแลนดหรือฮอลแลนด  อดีตอาณาจักรใหญใน

ดานการคาทางทะเล และยังเปนประเทศที่เปนที่ต้ังของศาลโลกอีกดวย ชมธรรมชาติที่
งดงามและเมืองใหญที่สวยงาม 

กรุงเฮก  เมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด รองจากกรงุอัมสเตอรดัมและร็อตเตอร
ดัม เปนที่ต้ังของรัฐสภาและเปนที่ต้ังของศาลโลก  

ร็อตเตอรดัม เมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝم�ง
แมน้ํามาส เปนเมืองทาใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

บรูจจ เมืองใหญที่สุดและเปนเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันตกและไดรับการ
ประกาศกับยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 2000 

บรัสเซลส นครหลวงแหงประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณของหนูนอยมา
นิคินพิส ใหทานถายรูปเปนที่ระลึก และเท่ียวเมืองบรูจจทีไดชื่อวาเปนเวนิสแหงเบล
เยี่ยม 

โคโลญจ  เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมัน รองจากเมืองเบอรลิน ฮัมบวรก และมิวนิค 
ถือเปนเมืองที่ใหญที่สุดของรัฐนอรทไรน-เวสทฟาเลิน และยังเปนเมืองที่มีความ
เกาแกที่สุดของเยอรมัน มมีหาวิทยาลัยท่ีมีความเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดในทวีป
ยุโรปและเปนมหาวิทยาลัยท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ 

หมูบานกีธูรน หมูบานเล็กๆ ที่มีความนารักและมีเสนห ออกแบบตกแตงในแบบตะวันตกที่อบอุนมี
คลองขนาดเล็กไหลผาน เกิดเปนทัศนียภาพงดงาม ไดรบัการขนานนามวาเปนเวนิ
สแหงเนเธอรแลนด  



 

 

ซานสคันส หมูบานวัฒนธรรมฮอลแลนด หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ต้ังอยูทางตอนเหนือ
ของประเทศ โดยหมูบานแหงน้ีถือวาเปนสถานที่ท่ีเก็บรวบรวมประวตัิศาสตรของ
กังหันลมเอาไวเปนอยางด ี 

 
 
กําหนดการเดินทาง 13-19 ก.พ. / 14-20 มี.ค. / 18-24 มิ.ย.2563 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ-อัมสเตอรดัม (เนเธอรแลนด)  
 
10.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคานเตอร

สายการบิน EVA Air เคานเตอร R  เจาหนาที่คอยใหความสะดวกเรื่องเช็คบัตร
โดยสารและสัมภาระ 

12.50 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ นําทานบินตรงสูนครอัมสเตอรดัม โดยสายการบิน 
EVA Air  

  เที่ยวบินที่ BR075 
19.35 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด นําทานผานพิธีการ

ตรวจคนเขา 
  เมืองและศุลกากร  
  จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก Corendon Village - The Urban Hotel 

Schiphol-Amsterdam หรือ ระดับเทียบเทา 
 
วันที่สอง อัมสเตอรดัมส-เฮก-ร็อตเตอรดัม (เนเธอรแลนด) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
                นําทานเดินทางขามพรมแดนสู กรุงเฮก Hague (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 

นาท)ี เมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและร็อต
เตอรดัม นอกจากจะเปนที่ต้ังของรัฐสภาแลว กรุงเฮก ยังเปนสถานที่ต้ังของศาลโลก
อีกดวย สถานทูตของเกือบทุกประเทศก็ตั้งอยูที่น่ีรวมถงึสถานทูตของประเทศไทย นํา



 

 

ทานชมกรงุเฮกชมและถายภาพดานนอกกับอาคารสวยงามของท่ีทําการศาลโลกหรือ
วังแหงสันติภาพ Peace Palace ซึ่งเปนทีรู่จักเมื่อกรุงเฮกเปนเจาภาพในการจัด
ประชมุสันติภาพระหวางประเทศ 2 คร้ังในป พ.ศ.2442 และป พ.ศ.2450 อิสระให
ทานถายรูปตามอัธยาศัย อาทิ พิพิธภัณฑศิลปะที่ต้ังของตูเกบ็ภาพวาดของกษัตริย
และเปนที่เก็บผลงานของศิลปนที่มีชื่อเสียง และยังมีอาคารสวยงามของโรงแรมบิน
เนนฮอฟ โบสถเซนตจาค็อปเคิรกประกอบดวยหอคอยสูงกวา 100 เมตรมีเวลาให
ทานเดินเลนยานใจกลางเมืองกรุงเฮก เชน ยานทาวนสแควร เปนตน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองร็อตเตอรดัม Rotterdam เมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญเปน

อันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองที่ต้ัง
อยูริมฝم�งแมน้ํามาส ร็อตเตอรดมันับเปนเมืองทาใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลกและเปน
ทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่งมีชื่อเสียงดานเศรษฐศาสตร และ  
 สถาบันสถาปตยกรรมแหงเนเธอรแลนดยุคใหม ในป ค.ศ. 2007 ไดรับการสงเสริม
การทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม" นําทานชมเมืองร็อตเตอรดัม ที่มี
ลักษณะตางจากเมืองอ่ืนๆ แวะถายรูปกับสะพานขาวอีราสมูส (Erasmus Bridge) 
และสะพานแดงวิลเลมส (Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึ่งเช่ือม 
 เมืองสองฝم�งที่ถูกคั่นกลางดวยแมน้ํามาสเขาดวยกัน จากนั้นนําทานถายรูปกบั ศาลา
วาการประจําเมืองร็อตเตอรดัม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพนจาก
การโดนถลมเมืองโดยกองทัพของอดอลฟ ฮิตเลอร ในชวงสงครามโลกครัง้ที่ 2 นํา
ทานเขาชม บานลูกเตาไคกคมููส (The Kijk Kubus The Cubic Houses)  
 กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง ซึง่ไดรบัรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขา
ประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก NH Rotterdam หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ร็อตเตอรดัม (เนเธอรแลนด)-บรูจจ-บรัสเซลส (เบลเย่ียม) 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
  นําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองบรูจจ หรือฉายาเวนิสแหงเบลเยี่ยม หรือ 

Venice of the North เมืองใหญที่สุดและเปนเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร
ตะวันตกทีไ่ดรบัการประกาศกับยเูนสโกใหเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 2000 (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นําทานเดินเลนชมเมืองเกาบรูจจ ที่ยังคงความ 
 เปนเอกลักษณและสถาปตยกรรมการกอสรางอาคารของชาวเบลเยี่ยมตั้งแตศตวรรษ
ที่ 16 รายลอมดวยคคูลองนอยใหญ ซึ่งไดรบัการอนุรักษมาจนถงึปจจุบันและคง
ความสวยงามไมแพเมืองหลวงอยางบรัสเซล  นําทานเยี่ยมชมโบสถพระโลหิต
ศักดิ์สิทธิ ์Basilica of the Holy Blood โบสถโรมันคาทอลิก สรางขึ้นในสมัย 
 ศตวรรษที่ 12 ต้ังอยูใจกลางเมืองบรูจจ เปนทีเ่ก็บพระโลหิตศกัดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่ง
เปน 1 ในสถานทีท่ีไ่ดรบัการประกาศเปนมรดกโลกจากยูเนสโก จากน้ันนําทานสู
บริเวณแกรนดเพลซ หรืออาคารเบลฟรี ทีนั่บวาเปนฮอลลที่กอสรางดวยอิฐและนับวา
มีขนาดใหญที่สุดของเบลเยี่ยม และยังมตีลาดที่เกาแกมาจาก ศตวรรษที่ 15 ที่ยังคง
อนุรักษบานเรือนในยคุกลางไวไดเปนอยางดี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นําทานชมและถายรปูภายนอก อะโตเม่ียม ประติมากรรม
อันงดงามสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลกเอ็กซโป ซึ่งจดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยี่ยม 
ถือเปนผลงานช้ินสําคัญและปจจุบันถือเปนสญัลักษณอีกอยางหน่ึงของกรุงบรัสเซลส  
จากน้ันนําทานชมเมืองและชมความสวยงามของจัตุรัสแกรนดเพลซ ที่เปนแลนด 
 มารคของบรัสเซลส สถานที่ต้ังของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาวาการเมืองเกาท่ีมี
สรางดวยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตลโกธิค บาร็อคและรอ็คโคโค นําทานถายรูปคูกับ
หนูนอยมาเนเคนพีส หรือหนูนอยยืนฉ่ี สัญลักษณที่สําคัญยิง่ของบรัสเซลสและเลือก
ซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูนอยมาเนเคสพิสแสนอรอย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยัง
เปนประเทศที่มีชื่อเสียงดานความอรอยของชอ็คโกแล็ตอีกดวย อิสระใหทานเลือกซื้อ
 สินคาหรือของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย   

 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก Gresham Belson หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่  บรัสเซลส (เบลเย่ียม)-โคโลญจ (เยอรมัน) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม  
 นําทานเดินทางขามพรมแดนสู เมืองโคโลญจ ประเทศเยอรมัน (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมัน รองจากเมืองเบอรลิน 
ฮัมบวรก และมิวนิค ถอืเปนเมืองที่ใหญที่สุดของรัฐนอรทไรน-เวสทฟาเลิน และยัง
เปนเมืองที่มีความเกาแกที่สุดของเยอรมันอีกดวย ซึ่งสรางขึ้นโดยชาวโรมนัในป ค.ศ.
50 ตัวเมืองตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําไรน มีมหาวิทยาลัยท่ีมีความเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุด
ในทวีปยุโรปและเปนมหาวิทยาลัยท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย  นําทานถายรูปภายนอกกับมหาวิหารโคโลญจ เปนมหาวิหารที่อยูในรายช่ือของ

สถานที่แหงมรดกโลก เร่ิมกอสรางมาตัง้แตป 1248 แตมปีญหาใหตองหยุดพักการ
กอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจงึสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 
1880 มหาวิหารโคโลญจ เปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก  
 นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิก 
เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศให
นักบุญปเตอรและพระแมมารี จากนั้นนําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเปนที่ต้ังของ
สถานที่สวยงามและสําคัญหลายแหง ชมมหาวิหารเซนตมารติน ศาลากลาง 
 แหงเมืองโคโลญจ และเดินเลนบริเวณริมฝم�งแมน้ําไรน ซึง่เปนแมน้ําสายหลักของ
เยอรมันที่เชื่อมตอไปยงัประเทศสวิตเซอรแลนด อิสระใหทานเดินเลนและเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนม อาทิ H&M  MediaMarkt, Esprit, Mango, Zero, Tommy 
Hilfigure รวมถึงสินคาท่ีระลึกตางๆ จากยาน Hohestrasse และ   
 Schildergasse  

 



 

 

                **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนชมเมืองและเลอืกซื้อสินคาตางๆ อิสระให
ทานรับประทานอาหารคํ่าตามอะธยาศัย** 

  สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางเขาสูที่พักในเขตเมืองเลเวอรคูเซน Best 
Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่หา  โคโลญจ (เยอรมัน)-กีรธูรน-ซานสคันส-อมัสเตอรดัม (เนเธอรแลนด) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
    นําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศเนเธอรแลนด นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน 

Giethoorn Village (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําชมเมืองที่ประกอบไปดวยหมูบานเล็กๆ ทีม่ีความนารักมากมาย มีผูคนอาศัยอยู

ราวๆ 2,600 คน สวนมากเปนชาวไรที่มีฐานะดี บานแตละหลังมีการออกแบบและ
ตกแตงใหเปนกระทอมสไตลตะวันตกที่แสนนารักอบอุน มคีลองขนาดเล็กทีม่ีความ
ยาวกวา 7.5 กโิลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมูบาน มีสะพานไมทรงสวยมากกวา 170 
สะพาน ไวเช่ือมระหวางบานเรือนเขาหากัน ชาวบานที่น้ีใชเรือเปนพาหนะในการ
เดินทางสัญจรเทาน้ัน ไมเวนแมแตบุรษุไปรษณียก็ตองพายเรือสงไปรษณียเชนกัน 
และน้ีก็กลายเปนเอกลักษณทีแ่สนมีเสนหของหมูบานกีธูรน จนทําใหไดรับการขนาน
นามวาเปนเวนิสแหงเนเธอรแลนด (The Venice of  the Netherlands) ในป 
1958 ภาพยนตรตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อยาง Fanfare ไดใชหมูบาน
กีธูรนเปนฉากหลักในการถายทํา และมีผลทําใหหมูบานไรถนนแหงน้ี กลายเปนที่รูจัก
ในวงกวาง จนมนัีกทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโร
แมนติกของหมูบานกีธูรน ใหทานชมทัศนียภาพของหมูบานและ นําทานลองเรือใน
ลําคลองนํ้าใสทามกลางอากาศแสนบริสุทธิ ์ชมบานเรือนทรงนารกัที่เรียงรายอยู
ริมฝم�ง เพลิดเพลินไปกับดอกไมหลากสีสันตางๆ (ในชวงฤดูใบไมผลแิละฤดรูอน) และ
ใหทานเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกเปนของฝาก สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมือง
ซานสคันส Zaanse Schans เมืองที่เปนที่ต้ังของหมูบานวฒันธรรมของ
เนเธอรแลนด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  



 

 

               นําทานชมหมูบานวัฒนธรรมฮอลแลนด ซานสสคันส หมูบานอนุรักษกังหันลม
เกาแก ที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบานแหงน้ีถือวาเปนสถานที่ท่ีเก็บ
รวบรวมประวัติศาสตรของกังหันลมเอาไวเปนอยางดี ซึ่งจะไดพบกบัความสวยงาม
อยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึ้นสไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศแบบ
ชนบทท่ีสวยงาม ซึง่ประกอบไปดวยแมน้ํา ทุงหญา และการปศุสัตว ใหทานได 
 ถายภาพเปนที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปนหน่ึงสัญลักษณสําคัญของประเทศ
เนเธอรแลนด ซึ่งกังหันของ ประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะใน
ดานการผันน้ํา วิดน้ํา ระบายน้ําเพื่อเอาดินในทะเลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ 
ชมการทํารองเทาไม ที่ถือเปนของและสินคาท่ีระลึกที่สําคัญของ  
 เนเธอรแลนด และการทําชีสแบบเนเธอรแลนดที่มีชื่อเสียงโดงดัง จากน้ันนําทาน
เดินทางสูกรุงอัมสเตอรดัมส 

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม  Corendon Village - The Urban Hotel 
Schiphol-Amsterdam หรือระดบัเทียบเทา 

 
วันที่หก  อัมสเตอรดัม-สนามบินสคิปโพล (เนเธอรแลนด) 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
 นําทานชมกรงุอัมเสตอรดัมเมืองแหงสายน้ํา เมืองที่ไดสมญานามวาเวนิสแหงยุโรป 

เมืองที่อยูตํ่ากวาระดับน้ําทะเล ซึ่งตลอดสองฝم�งแมน้ําแอมเทลจะพบเห็นบานเรือนแพ
ที่จอดเรียงรายประดุจหมูบานกลางสายน้ําอาคารบานเรือนท่ีตั้งอยูบนสองฝم�ง 
ถึงแมวาจะไมอาจเอยไดวามีความคลาสสิค แตก็มีเอกลักษณที ่

 คูควรแกการไปเยือน ชมยานเมืองเกาและยานจัตุรัสดัมสสแควร ชมและถายรูปดาน
นอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท Konniklijk Paleis สราง
ขึ้นในป 1648-1654 เพื่อใชเปนศาลาวาการเมือง จนมาในป 1808 ในสมัยของ
กษัตริย Lodewijk Napoleon จึงไดเปลี่ยนมาใชเปนที่พักอาศัยของราชวงศ
ปจจุบันพระราชวังแหงน้ี ไดถกูใชเปนทีร่ับรองพระราชอาคันตกุะของพระราชินี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 



 

 

บาย นําทานสูทาเรือ ใหทาน ลองเรือหลังคากระจก เพ่ือชมบรรยากาศของเมืองเกา
อัมสเตอรดัมที่สรางอยูริม 2 ฝم�งคลองที่สรางขึน้ตั้งแตยุคศตวรรษท่ี 16-18 ซึ่งคลองน้ี
ขุดขึ้นมาเพื่อควบคมุระดับน้ําของแมน้ําแอมสเตลท่ีมักจะเออลนเขาทวมในเมืองจน
เปนหน่ึงในตํานานของชื่อเมืองและปจจุบันชาวเมืองยังใชสัญจรไปมาพรอมกับ
สถาปตยกรรมรปูปูนปم�นตางๆ บงบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบานบางหลังมีอายุ
เกาแกกวารอยป จากนัน้นําทานเขาชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียร
นัยเพชร 1 ในสินคาออกที่สําคัญของเนเธอรแลนดที่จะทําใหเขาใจถึงวิธีการในการ
เลือกซือ้อัญมณีลํ้าคาน้ี ทานมีโอกาสเขาชมโชวรูมที่จะนําเพชรน้ําดีขนาดตางๆ มาให
ทานไดชม  

17.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินสคิปโพล และเผ่ือเวลาใหทานทําคืนภาษีที่
สนามบิน 

21.30 น. นําทานออกเดินทางจากกรงุอัมสเตอรดัมส โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินที่ 
BR076 

 
วันที่เจ็ด  สุวรรณภูมิ  
 
14.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยูกับเหตุการณตาง ๆ อาทิเชน การจราจร  
การซอมแซมถนน  สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภัย
ธรรมชาติ เปนตน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถงึ
ประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาเดินทาง 13-19 ก.พ. / 14-20 มี.ค. / 18-24 มิ.ย.2563 
 

World Heritage mid of 
Europe 

เนเธอรแลนด-เบลเย่ียม-เยอรมัน 
7 วัน (BR) 

ราคารวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

ราคาไมรวมตั๋วเคร่ืองบิน 
(กรณีทานที่มีตั๋วโดยสารอยู

แลว มารวมเดินทางกับคณะ) 
13-19 ก.พ./ 
14-20 มี.ค.

63 

18-24 มิ.ย.
63 

ผูใหญ ทานละ 45,900 27,900 28,900 
ทานที่ประสงคจะพักเด่ียวเพิ่มทาน

ละ 
6,500 6,500 

  
**ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,300 บาท //  
คาทิปคนขับและคาทปิหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท  ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง ** 
  
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 15 ทาน และจะตอง
ชําระมัดจํา หลังจากไดรับการยืนยันการจองทัวรทนัที ทานละ 20,000 บาท 

 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารตามรายการทัวรหรือ
ของทางบริษัททัวร  กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการย่ืนวีซา ซึ่งผูเดินทางไม
สามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได  

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้จงึขอ
ความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพ่ือ



 

 

เปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทกุทานจะตองไปแสดงตัวตอ
เจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน EVA Air เสนทาง กรุงเทพฯ-อัมสเตอรดัมส-กรงุเทพฯ 

ชั้นประหยดั 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2 ทานตอหอง) *บางโรงแรมทีทพักและบางเมืองอาจไมมี

หองแบบ 3 เตียงใหบริการ* 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการและคารถรับสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการที่ระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาบรกิารหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึง่เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คาภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 14 พ.ย 2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือ
ภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย การบิน 
 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนและคาบริการนัดหมายและแปลเอกสาร ทานละ 3,300 บาท (ชําระ

พรอมคาทัวรสวนที่เหลือกอนเดินทาง) 
 คาทิปพนักงานขับรถและหัวหนาทัวรที่เดินทางไปพรอมคณะ ทานละ 1,800 บาท (ชําระพรอม

คาทัวรสวนที่เหลือกอนเดินทาง) 



 

 

 คาบรกิารยกกระเป�าทกุแหง ทานผูเดินทางทุกทานจะตองดูแลทรัพยสินของทานดวยตนเอง 
 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร) 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียมวี
ซา หรือคาแปลเอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกบัวีซา หรืออ่ืนๆ ทีม่ิไดระบุไวในรายการ 

 คาประกันอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร และผูเดินทางตองการทําเพิ่มเติม อาทิ ภัย
ธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพยสิน หรือเท่ียวบินลาชาหรือทรัพยสินสูญหาย เปนตน 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 

การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงนิคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ 
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามดัจําท้ังหมด 

การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

มัดจําคาตัว๋โดยสารของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมคืนคามดัจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

หมายเหตุ  



 

 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีทีม่ีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบและชดเชยคาเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณจลาจล
ตางๆ และอ่ืนๆ ที่มีเหตุทําใหไมสามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการเดินทางของรายการ
ทัวร  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในรายละเอียดของการแพอาหารรุนแรง หรือการแพอาหารหลายชนิด
ของผูเดินทาง ดังน้ันทานที่แพอาหารเล็กนอยควรเตรียมยาประจําตัวไปดวย หรือไมสามารถ
จองทัวรไดในกรณีทานที่แพอาหารหลายชนิดหรือแพอาหารในระดับรุนแรง 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเร่ิมจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา



 

 

ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงทีเ่ดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 



 

 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว 
แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะตองแยกเปน 1 หองคู
และ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตเนเธอรแลนด) 
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
-    ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพ่ือ ถายรูป และสแกนนิ้ว

มือ ที่สถานทูตหรือศนูยย่ืนวีซาของสถานทูตน้ันๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะตองมี
การนัดหมายไวลวงหนา และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัดหมายไวกอน (วนัและ
เวลานัดหมายเปนไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ) 

-    กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพ่ือทําการนัดหมายการย่ืนวีซา 
-    ในวันย่ืนวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนาํเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมใน

วันนัดหมายย่ืนและหากมีคาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรอืถายรูป
เพ่ิมเติมใดๆ ผูสมัครจะตองเปนผูชําระคาใชจายน้ันๆ ดวยตนเอง 

  
 
 
 
 
 

 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูเนเธอรแ์ลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที�สถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านั �น 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูงา่ยยิ�งขึ�น 
หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื�นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื�อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  
 
o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หาม
คาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดบั 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุํ่ากวา 18 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมีบตัรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนา

สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 



 

 

o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกุลของผูย่ืนคํารองขอวีซาในเอกสารการงาน ตองสะกดใหตรง
ตามหนังสือเดินทาง มิเชนนั้น สถานทูตจะไมรับพิจารณา (สําคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 

โดยมรีายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน (หนังสือรับรองการทํางาน
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) เปนตน 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัว
จริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจบุัน, วันเดือนปที่เริม่ทํางานกับหนวยงาน หรือ 
องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชดุ (หนังสือรับรองการทํางาน
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรอื 
สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํ่ากวา 3 เดือน 
พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน    

  
 



 

 

- กรณีทานที่วางงาน ไมมีรายได  จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ
ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด  (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏเิสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปน
นักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

o หลักฐานการเงิน   
- ใชสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยสวนตัว อัพเดทไมเกิน 10 วันกอนย่ืนพรอมถาย

สําเนายอนหลัง 6 เดือนแสดงช่ือเจาของบญัชี  โดยช่ือและนามสกุลตองสะกดให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ 
พรอมกับตัวเลขบัญชเีงินฝากเปนปจจบุัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมบีางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จาก
ธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมตํ่ากวา 7 วันนบัจากวันนัด
หมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยงัคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทํา
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจรงิ อาทิ ไม
มีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละ
บุคคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ 
เชน บญัชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีรบัรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลใน
ครอบครัวเปนภาษาอังกฤษพรอมระบคุวามสมัพันธเพ่ือช้ีแจงตอสถานทูต 1 ฉบบั และ
หนังสือรับรองสถานะทางการเงินที่ออกโดยธนาคาร (Bank Certify) ระบุชื่อเจาของบัญช ี
และผูไดรับการรับรองคาใชจาย โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมสีําเนาสมุดบัญชีการเงิน
สวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝ�ายท่ีมี



 

 

การเงินมากกวาตองทาํจดหมายรับรองคาใชจายพรอมระบุชื่อและความสัมพันธช้ีแจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา 
  

o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา
ราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบดิาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่รับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรบัรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดี
ชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือ
หากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแกบตุรดวย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 



 

 

*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 
 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานสามารถจะตองแจงความจํานง
แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยืน่วีซาและ
ทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายืน่เด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูต
ตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอ
ยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรอกเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก   

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

 



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกบัตอนนําเอกสารสงยื่นคํารอง
ขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

ในระบบออนไลน และเสยีคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษยีณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมน้ีและกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อป�องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษร

และเพือ่ใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสอืเดินทาง ................................................ 
     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 ................................................................................................................................................................ 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
 โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 
5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
  
 



 

 

    กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูที่ทํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
 ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
    ต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................    รวม ........... วัน 
   กรณีที่ทานเคยไดวีซาเชงเกนแลว กรุณาระบุสถานทูตที่ออกวีซาให สถานทูตใด  ..................................................    
 ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
    กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

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

 
 
 

 


