
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulip Festival 1 เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) 

22.00 น. พร้อมคณะที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพัก

ผู้โดยสารขาออก 

00.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934 

 



วันที่ 2  บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เมืองมรดกโลกบรูจก์ - โบสถ์พระโลหิต 

07.05 น. ถึงท่าอากาศยานบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

รถรอรับแล้วเดินทางสู่ตัวเมือง แวะไปถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (Atomium) แลนด์มาร์คที่

สำคัญแห่งหนึ่งของบรัสเซลส์ เข้าสู่ย่านเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จาก

รัฐบาล จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป รูปปั้นแมน

เนเก้นพิส เด็กน้อยที่โด่งดัง เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต 

เบลเยียมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี, เบียร์เบลเยียมมีมากกว่า 80 ชนิด, ผ้าปัก

ลูกไม้, หรือลิ้มลองวาฟเฟิล ของอร่อยท่ีหาชิมได้ไม่ยาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองบรูกจ์ เมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็ก ๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลอง 

บ้านหลังคาทรงจั่วและสนามหญ้าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง 

ป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ Church of Our Lady โบสถ์แม่

พระที่มีหอสูงสร้างด้วยอิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างในยุคนั้น นอกจากนี้ยังมีรูป

แกะสลักมาดอนน่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดับโลก ศาลาว่าการเมืองแบบ

โกธิค อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆัง (Belfry) สูงถึง 83 เมตร โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ 

(Basilica of the Holy Blood) คนมากกว่า 50,000 คนจากทั่วโลกจะเดินทางมาแสวงบุญที่

โบสถ์แห่งนี้เพื่อเข้าร่วมการฉลอง Ascension Day ในช่วงฤดูใบไม้ผล ิ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Velotel Brugge **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3  บรูจก์ – ซิตี้ทัวร์เมืองเกนท์ – แอนต์เวิร์ป ภูมิภาคซานสคันส์ – ฮาร์เล็ม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ เมืองเกนท์ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้ง

เมืองปูด้วยหินแบบโบราณในสมัยยุคกลาง ปราสาทท่านเคานท์ ป้อมปราสาทในยุคกลางที่ถูก

สร้างขึน้เมื่อปีค.ศ.1180 ชมหอระฆังประจำเมือง The Belfly เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้าความ

สูง 91 เมตร ด้านล่างนั้นเป็นหอประชุมสงฆ์ท่ีมีมาตั้งแต่ค.ศ. 15 เดินเล่นชมถนน The Graslei 

และ The Korenlei ถนนเก่าแก่ของเมือง เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่

ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน 

 เดินทางสู่ แอนต์เวิร์ป ใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาด

ใหญ่สุดตระการตา จตุรัส Grote Markt ที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่อลังการ 

อนุสาวรีย์ Brabo Fountain ที่แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอันแสนกล้าหาญของ Brabo กัปตัน



เรือชาวโรมันที่สามารถตัดแขนของยักษ์และขว้างลงแม่น้ำตามตำนานของชาวเมือง ผ่านชม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Rubens House และ Antwerpen-Centraal สถานีรถไฟประจาเมือง 

Antwerp ที่ตกแต่งได้สวยงามอลังการมากจนกลายมาเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหัน แม้กังหันโบราณจะหายไปเป็นจำนวนมาก แต่กังหัน

ลมผลิตไฟฟ้าบ่งบอกถึงการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ ภูมิภาคซานที่เมือง

ซานสคันส์ (Zaanse Schans) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ให้ท่านได้เข้าถึงวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่นี่ยังคงใช้กังหันลมในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17-18 

โดยทำหน้าที่ผลิตน้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมี

พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม โรงหีบน้ามัน (Oil Mill) ล้วนแต่ใช้

พลังงานจากกังหันลมทั้งสิ้น ยามเย็นนำคณะสู่เมืองฮาร์เล็ม อีกหนึ่งเมืองโรแมนติกของ

ฮอลแลนด์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Frans Hals **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4 สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบัน

เจียระไนเพชร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่หมู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง 

สวนเคอเคนฮอฟ สถานที่จัดแสดงดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์ระดับโลก ตื่นตาตื่นใจกับ

แปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสัน หลาก หลายสวยงาม ในแต่ละปีจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงราย

ตลอดแนว บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่

แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวยๆ ไว้เป็น ที่

ระลึก (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 19 มีนาคม - 08 พฤษภาคม 2022) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม แม้ไม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

บรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลอง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือน

แบบชาวดัชต์ ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่

มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านเรือนแพที่อยู่

ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง อยู่ในเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม เรือจอดส่ง



ท่านที่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ

เนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดย

ละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ปัจจุบัน

สถาบันเพชรแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ที่มี

ใบรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ เข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของ จัตุรัสแดม เขต

ย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่

ใจกลางจัตุรัส Red Light District และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ  

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Frans Hals **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5  กรุงอัมสเตอดัม เมืองกีธูร์น - ชอ้ปปิ้ง Designer Outlet Roermond – โรมองต์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านแห่งสายน้ำ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่ง

เนเธอร์แลนด์” เนื่องจากเป็นหมู่บ้านไร้ถนนผู้คนที่นี่สัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลัด

เลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลังจะมีเรือเป็นพาหนะประจาครัวเรือนนั่นเอง นำท่านล่องเรือชม

ทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน รวมถึงดอกไม้ที่ผลิบานรอนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อิสระ

ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เอ๊าท์เล็ทช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่ ภายในเรียง

รายไปด้วยร้านค้ากว่า 186 ร้าน แบรนด์เนมชื ่อดังอาทิ  Michael Kors / Polo Ralph 

Lauren /  Prada , Coach /  Longchamp /  Adidas /  Armani /  Burberry /  Gucci / 

Dolce and Gabbana 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Valies Roermond **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6 โรมองต์ – ปราสาทเอ็ลทซ์ – รูเดสไฮม์ (เยอรมัน ) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ปราสาทเอ็ลทซ์ Burg Eltz ปราสาทยุคกลางถือได้ว่าเป็น unseen ในโลก

โซเชียลที่ร้อนแรงในขณะนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น้ามอแซล  เป็นกรรมสิทธิ์ของ

ตระกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 จนถึงปัจจุบัน รอบปราสาทมีแม่น้าเอ็ลซ์บัค 

(Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ปราสาทนี้



เคยปรากฏอยู่บนธนบัตร 500 มาร์คระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990 แล้วเดินทางต่อสู่เมืองซังต์

กอร์ บนฝั่งแม่น้าไรน ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำคณะเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์ของเยอรมัน เมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมแม่น้าไรน์ แต่มีความสวยงาม

และมีบรรยากาศที่แสนโรแมนติค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปบนเนินเขา 

ที่ตั้งอนุสาวรีย์นีด์เดอวาลด์ ผ่านไร่องุ่นเขียวขจีบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบาย นอกจากนี้ยังมี

ชื่อเสียงในการผลิตไวน์ในเขต Rhine Gorge และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกขององค์การ

ยูเนสโกในภูมิภาคน้ี 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Frankfurt Museumsufer **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 7 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 เที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการหลังใหญ่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน

กว่าหกศตวรรษ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม  โรเมอร์เป็นเสมือนศูนย์กลางของย่านเมืองเก่าในแฟรงก์

เฟิร์ต หมู่ตึกที่มีหน้าจั่วสามเหลี่ยมแปลกตา “Zum Römer” และออสไซเลอหรือระเบียง

ตะวันตก ซึ่งก็คือบ้านกึ่งไม้ซุงแบบเยอรมันดั้งเดิมที่ปลูกเรียงกันเป็นแถว บ้านเหล่านี้เดิมสร้าง

ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 และสร้างขึ้นทดแทนในช่วงปี 1980 ตามแผนฟื้นฟูสถานที่

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลังจากตัวบ้านได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดในช่วง

สงครามโลกครั้งที่สอง ถัดไปเป็นมหาวิหาร St. Bartholomew หรือ Dom อันเป็นมหาวิหาร

ของเมือง 

 ได้เวลาออกเดินทางสู่สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต 

14.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 

 

วันที่ 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 

06.25 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช

, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ 

อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), 

การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า 



หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ใน

การเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริษั ทฯ ได้

ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ 

หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะ

ส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

 

PERIOD 

Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

24 - 31 มีนาคม 65 79,000.- 71,000.- 63,200.- 7,000.- -28,000.- / -21,000.- 

12 – 19 เมษายน 65 84,000.- 75,600.- 67,200.- 7,000.- -34,000.- / -25,500.- 

21 - 28 เมษายน 65 79,000.- 71,000.- 63,200.- 7,000.- -31,000.- / -24,000.- 

28 เม.ย.–05 พ.ค65 82,000.- 73,800.- 65,600.- 7,000.- -31,000.- / -24,000.- 

 

ค่าทัวร์รวม :  

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 

• ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ 

• ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / 

Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, 

โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก 

หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) 

• ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR 

คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สาหรับผู้

เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลใน



ต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 

150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน

ความล่าช้าของสัมภาระและเที ่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ

กรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร ์

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล

ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 

ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 ค่า PCR Test or ATK Test  (ในทุกกรณี) 

 ค่า Test & Go (ตามประกาศของประเทศไทย) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 

 ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน

ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้น

จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันทำการ 

(ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อทำ

การสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง) 

➢ พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม

เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่าย

ต่อการอนุมัติวีซ่า (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมี       วีซ่าในกลุ่มเชงเก้น หรือ อเมริกา, แคนาดาและ

อังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้องมายื่นวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูต) 

➢ รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 

6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย** 

➢ สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ ยนชื่อ-สกุล / 

สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  



➢ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที ่ท่านทำงานอยู ่ต้องเป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท

นี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลัง

ครบกำหนดลา   

➢ กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรอง

บริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์   

➢ หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็น

เดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก 

เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับ สู่

ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก

หนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***

สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

➢ กรณีที ่บริษัทของท่าน เป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ เดินทางให้กับผู ้เดินทางทั ้งหมด 

นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความ

รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการ

เดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

➢ กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง   

➢ กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมาย

ยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป

กับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือ

ชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

➢ การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการ

ขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

➢ กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนาม

ของบริษัทฯ  

➢ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


