
  

 

 
เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์– เยอรมนั 7 วนั 4 คืน 

30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 
***ราคาเร่ิมต้น 59,900 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่า*** 

***เดินทางโดยสายการบินไทย บินตรงไป-กลบั*** 

***สะสมไมลไ์ด้ 50%*** 

***ชมสวนเคอเคนฮอฟ สวนดอกไม้ช่ือดงัระดบัโลก*** 

***เท่ียวเมืองมรดกโลก 4 เมืองบรสัเซลส,์ บรจูจ,์ เกน๊ท์, คอ็กเคม*** 

***ชอปป้ิงเตม็อ่ิมท่ีแฟรงกเ์ฟิรต์*** 

 



   

 

 
30 เม.ย. 63 สนามบินสวุรรณภมิู – บรสัเซลส(์เบลเย่ียม)  
21.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู  2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีให้

การต้อนรบัพร้อมอ านวยความสะดวก 
1 พ.ค. 63 บรสัเซลส ์– เกน๊ท ์– บรจูจ ์
00.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองบรสัเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม โดยสายการ

บินไทย เท่ียวบินท่ี TG934 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

07.40 น.   น ำท่ำนเดินทำงสู่บรัสเซลล์ เมืองหลวงของเบล
เยี่ ยม  น ำ ชม เมือ งที่ ส วยงำมมำกแห่ งหนึ่ ง ขอ งยุ โ รปด้ วย
สถำปัตยกรรมทีผ่สมผสำนทัง้โกธคิและบำรอ็ค ชมศำลำว่ำกำรนคร
บรสัเซลส์ จตัุรสักรองด์ปลาส(GRAND PLACE) จตุรสัสวยกลำง
เมืองที่ล้อมรอบด้วยอำคำรที่ตกแต่งอย่ำงงดงำมยิ่ง ชมหนูน้อย
แมนเนเก้นพิส น ำชมเมอืงแวะถ่ำยรูปอโตเมี่ยมสญัลกัษณ์ของงำน
แสดงสนิคำ้เอก็ซ์โป  ผำ่นชมวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิ ์อลัเบริต์ที ่2 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเข้าสู่   เมืองเกน๊ท์(GHENT / 1ชม.)  เมอืงเก่ำที่สวยงำมอกีแห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม สร้ำงอยู่บน

เกำะ และถอืว่ำเป็นเมอืงเก่ำที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของเบลเยีย่ม ชม   ววิสวยจำกสะพำนเซนต์ไมเคลิ น ำ
ชมมหำวิหำรเซนต์บำโว วิหำรใหญ่ประจ ำเมืองอำยุกว่ำ 500 ปี 
จำกนัน้น ำท่ำนชมปรำสำทแห่งท่ำนเค้ำท์ฟลำนเดอร์ ซึ่งสร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมทีม่อีทิธพิลมำจำกยุคสงครำมครูเสด 

 จำกนัน้ออกเดินทำงเข้ำสู่เมืองบรูจจ์(Brugge / 1  ชม.) เมืองเก่ำ
ของชำวเฟลมมชิ ทีม่อีำยุมำตัง้แต่ศตวรรษที ่13 น ำชมจตุรสั กลำง
เมอืง , หอคอยเบลฟร ี(BELFRY) , ผ่ำนชมวหิำรโฮลบีลดั และน ำชมควำมงดงำมของบ้ำนเรอืนที่ตัง้อยู่
รมิน ้ำ บรรยำกำศงดงำมสบำย ๆ สวยไม่แพเ้วนิสของอติำลี 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั Radisson Blu Hotel Brugges หรือเทียบเท่า 
 
2 พ.ค. 63 บรจูจ ์– ซานส ์สคนัส(์เนเธอรแ์ลนด)์ – อมัสเตอรด์มั – ชมโรงงานเพชร 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนสู่หมู่บ้านซาน สคนัส ์(ZAANSE SCHANS / 3 ชม.) ซึ่งเป็น
จุดที่ท่ำนสำมำรถชมกงัหนัลม (WINDMILLS) ที่ได้รบักำรอนุรกัษ์ไว้
เป็นอย่ำงดบีำงหลงัมีอำยุร่วม  400 ปี และยงัเป็นบรเิวณที่อนุรกัษ์
อำชีพดัง่เดิมของชำวดัทช์ไว้ อำทิ กำรท ำเนยแข็ง , รองเท้ำไม้, 
หตัถกรรมต่ำงๆ ให้เวลำท่ำนเดนิเล่น และถ่ำพสวยคู่กบักงัหนัลม
สญัลกัษณ์อกีอย่ำงของชำวดทัชท์ีใ่ชช้ว่ยเหลอืในกำรกูแ้ผน่ดนิคนืมำจำกทะเล  



   

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดินทำงสู่เมืองอมัสเตอร์ดมั (AMSTERDAM / 30 นาที) 

เมืองดอกไม้หลำกสีสนัและกงัหนัลม ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้ชม
ทศันียภำพอนัสวยงำมตลอดกำรเดนิทำงทีเ่ตม็ไปด้วยทุ่งเกษตร 
ฟำร์มเลี้ยงสตัว ์ฯลฯ น าท่านล่องเรือหลงัคากระจกชมความ
งดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดัม  ชมสถำปัตยกรรมของ
บ้ำนเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สมัผสักบัควำมสวยงำมของ
บ้ำน  เรอืนที่หนัหน้ำสู่แม่น ้ำล ำคลอง ชมโรงงานเจียระไนเพชร
อนัโด่งดงั ผ่ำนย่ำนจตัุรสัดาม (DAM SQUARE) ศูนย์กลำงของตวัเมอืงอมัสเตอร์ดมัซึ่งเป็นย่ำนถนน
คนเดนิที่ส ำคญัของเมอืง และมหี้ำงสรรพ  สนิค้ำขนำดใหญ่ DE BIJENKOF และร้ำนคำ้อื่นๆ โดยรอบให้
ท่ำนไดเ้ลอืกซื้อตำมอธัยำศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Corendon Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า 
 
3 พ.ค. 63 อมัสเตอรด์มั – สวนเคอเคนฮอฟ – กีธรูน์  
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทำงสู่เมืองลิสเซ่ (LISSE / 1ชม.) ที่ตัง้ของสวน
เคอเคนฮอฟ  (KEUKENHOF) น ำท่ำนสู่ “สวนเคอเคน
ฮอฟ” อุทยำนทวิลิปที่มชีื่อเสยีงก้องโลก ให้เวลำท่ำนเดิน
ชมสวนดอกไม้ทีไ่ด้รบักำรตกแต่งอย่ำงงดงำมทัง้ทวิลปิ, ไฮ
ยำซินต์, ลลิลี่ และไม้ดอกไม้  ประดบัหลำกสหีลำยพนัธุ์ ชม
ไม้ประกวดชนะเลศิต่ำงๆ ภำยในเรอืนกระจกที่มดีอกใหญ่
สวยงำมตระกำรตำ  
***สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ จะเปิดตัง้แต่ปลายเดือนมี.ค. 
– กลางเดือนพ.ค.ของทุกปี*** 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั เพ่ือท่ีท่าน
จะได้ใช้เวลาเต็มท่ีกบัการชมสวนดอกไม้(ไม่รวมในค่า
ทวัร)์ 

บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่หมู่บ้านกีธูรน์ (GIETHOORN / 2 
ชม.) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ น ำท่ำนชมหมู่บ้ำนเลก็ๆ ตัง้อยู่
ตอนกลำงของประเทศ ล้อมรอบด้วยทะเลสำบและล ำคลอง
เลก็ๆ และสะพำนไม้โค้งอนัน่ำรกั พำหนะในกำรเดนิทำงคือ
เรือ หมู่บ้ำน  นี้แทบไม่มีถนน จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ 
หมู่บำ้นไรถ้นน ชำวบำ้นตัง้ใจอนุรกัษ์รูปแบบกำรด ำรงชวีติแบบดัง้เดมินี้ไว ้พิเศษน าท่านล่องเรือชม 

 



   

 

 
 

เมืองความน่ารกัของหมู่บ้านน้ี  แลว้อสิระใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นและบนัทกึภำพตำมอธัยำศยั และเลอืกซื้อ
ของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hotel Giethoorn หรือเทียบเท่า 
 
4 พ.ค. 63 กีธรูน์ – โคโลญจน์(เยอรมนั) – คอ็กเคม  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 3 ชม.)   เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งก ำเนิดหัว
น ้ ำหอม    โอเดอโคโลญจน์ 4711 น ำชมมหำวิหำร
โคโลญจน์ทีง่ดงำมสรำ้งเด่นสง่ำอยู่รมิฝัง่แม่น ้ำไรน์ ใหเ้วลำ
เดนิเล่นหรอื  ชอ้ปป้ิงย่ำนธุรกจิกำรคำ้ทีส่ ำคญั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ออกเดนิทำงสู่เมืองคอ็กเค่ม (COCHEM / 1 ชม. 30 นาที) 
เมืองเล็กๆ ตัง้อยู่บริเวณแม่น ้ำโมเซล (MOSEL) ชมและ
ถ่ำยรูปภำยนอกปรำสำทไรชส์บวร์ก (REICHSBURG 
COCHEM CASTLE) ปรำสำทสไตลน์ีโอโกธคิ ตัง้ตระหง่ำน
อยู่บนเนินเขำ รมิแม่น ้ำโมเซล เป็นปรำสำทเก่ำแก่อำยุนับ
พนัปี ให้ท่ำนได้ชมควำมอลังกำรของป้อมปรำกำรอศัวนิ
แห่งนี้ (ชมและถ่ำ  ยรูปจำกจุดชมววิดำ้นล่ำง เพรำะทำงขึน้
ค่อนขำ้งชนัมำก หมิะหรอืฝนตกอนัตรำย) 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ 
น าท่านเข้าสู่ ท่ีพกั Moselstern Hotel Brixiade &Triton 

หรือ เทียบเท่า 
 

5 พ.ค. 63 คอ็กเคม – รเูดไชม ์– แฟรงกเ์ฟิรต์ – กรงุเทพ  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองรเูดไชม ์(RUDESHEIM AM RHIEN) เมอืงเลก็ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น และเป็น
แหล่งผลติไวน์ชัน้ด ีให้ท่ำนไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนกบับรรยำกำศสบำยๆ น่ำรกัๆ และเพลดิเพลนิกบักำรชมิ
ไวน์นำนำชนิด พิเศษน าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขา เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ของไร่องุ่น แม่น ้ำ
และวิวเมืองอันสวยงำม ด้ำนบนเป็นสวนสำธำรณะ และเป็นที่ตัง้ของอนุสำวรีย์ นีเดอวาลด์ 
(NIEDERWALD DENKMAL) รูปหล่อโลหะตัง้ตะหง่ำนเสยีดฟ้ำขนำดใหญ่ สูง 37.6 เมตร บนเนินเขำเร
นิช บนสุดเป็นรูปปั้นทองบรอนซ์ของเทพ ีเยอมำเนีย (STATUE OF GERMANIA) สูง 10.5 เมตร มือ
ซ้ำยถอืพระแสงดำบ มอืขวำยกสูงถอืมงกุฎ เป็นอนุสรณ์แห่งกำรเฉลมิฉลอง กำรจดัตัง้จกัรวรรดเิยอรมนั
และกำรรวมประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งเดยีว สรำ้งในปี ค.ศ. 1877-1883 โดยประตมิำกรโจฮำนน์ ชลิลงิ  
 



   

 

 
และสถำปนิกชือ่คำรล์ ไวซซ์แบค จำกเมอืงเดรสเดน ใหท้่ำนไดช้มควำมงำมจำกจุดชมววิและบนัทกึภำพ
จำกดำ้นบนยอดเขำตำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำนลงจำกยอดเขำ และออกเดนิทำงสู่เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์
(Frankfurt) เมอืงศนูยก์ลำงกำรเดนิทำง ศนูยก์ลำงธุรกจิกำรเงนิ กำรธนำคำรทีส่ ำคญัของเยอรมนี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิเล่นในย่านโรเมอร ์(ROMER PLATZ) จตัุรสัเมอืงเก่ำของแฟรงคเ์ฟิรท์ ทีย่งัคงอนุรกัษ์

รูปแบบของบำ้นเรอืน, มหำวหิำรและศำลำกลำงจงัหวดัไวอ้ย่ำงด ีในบรเิวณนี้ยงัเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงของตวั
เมอืงอกีดว้ย มหีำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ GALERIA KAUFHOF และถนนชอปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นม 
GOETHE STRASSE อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นไดต้ำมอธัยำศยั  

16.30 น. ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ 
20.40 น. เดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย โดยเท่ียวบินท่ี TG923  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
6 พ.ค. 63  กรงุเทพ 
12.30 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 

วันที่ 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 59,900.- 
เด็ก อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 57,900.- 
พกัเด่ียว เพิม่จากค่าทวัร์ท่านละ 11,000.- 

 
หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวรโ์ดยละเอียด เมื่อท่านช าระค่ามัดจ าแล้ว ทางบริษัทถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทและโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม
ขึน้อยู่กับดุลพนิิจของหัวหน้าทัวรโ์ดยค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ** 
 
อตัรานีร้วม   
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ ไทย ชัน้ประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 % ** 
 คา่ภาษีน า้มนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 คา่โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่อาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ตามท่ีระบุในรายการ 
 คา่รถรบั – สง่ระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนญุาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชั่วโมงตอ่วนั) 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 



   

 

 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ กลุม่ประเทศเชงเกน้ 4,500.- บาท 
  คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดินทาง 
  คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัตอ่ทา่น) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทาง 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ เป็นตน้ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีตอ้งการใบเสรจ็)  
  ค่าทิปพนักงานขับรถท้องถ่ิน 2ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์100บาท x 7วัน = 700บาท   
คา่ทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นบัตัง้แต่วันท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร ์มิฉะนัน้จะถือว่าท่าน
ยกเลกิการจองโดยอตัโนมติั  

2. ช าระสว่นท่ีเหลอืภายใน 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 
3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซา่หรือวนัเดินทาง ให้

ทา่นติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนท าการออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบบริษัท
ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

การยกเลกิ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 - 44 วนั หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ 
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 15 วนั ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

25 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 25 ท่าน และ/หรือ มีผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 25 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ้
ทางบรษิัทฯ ยินดีคืนเงินใหภ้ายใน 15 วนั หรอืจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 
กรณีวีซา่ถกูปฏิเสธจากสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) ทางบรษิัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และบรกิารยื่น
วีซา่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบินหรอืคา่ตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้ 



   

 

 
ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ี

สถานทตูระบุเท่านัน้ (การอนุมัติวีซา่ขึน้อยูก่ับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนัน้) พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณท์างสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ หากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ใหก้ับผูร้อ้ง
ขอ หากทา่นไม่ผา่นการพิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคืนคา่วีซา่ได)้ 

ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของทา่นไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดด้  าเนินการ
ออกตั๋วแลว้ทางบริษัทฯจะหกัค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนใหท้า่นตามท่ีสายการบินคืนใหก้ับทางบรษิัทฯ โดย
ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทัง้นีบ้างสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบิน
โดยตรง คา่ธรรมเนียมวีซา่ท่ีทางสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มดัจ าในตา่งประเทศ โดยสว่นท่ีเหลอืจะคืนใหท้า่นภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรบัท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต  หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทัง้หมดท่ีท่านไดช้  าระค่าทัวรม์าแลว้ไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบรษิัทฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีทางบรษิัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และทางบริษัทฯ จะขอด าเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการยื่นวีซา่จะถกูระบุเป็นสถิติของทางบรษิัทฯ กบัทางสถานทตู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ 
*** ทุกท่านต้องแสดงตัวเพ่ือสแกนลายนิว้มือที่ศูนย์ย่ืน VFS จามจุรีสแควร์ *** 
***ใช้เวลาพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา 15 วนัท าการ (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวันเดนิทาง)*** 

***ส่ิงที่ท่านควรทราบก่อนย่ืนวซ่ีา*** 
1. สถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งที่สถานทูตพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั

หรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตง่ายขึ้น 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีา 
1. หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึน้ไป)  

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน  
ในกรณทีี่มพีาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณ ี** 
** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วีซ่าอเมริกาและวซ่ีาอังกฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 
แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพิจารณาวีซ่า ** 

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป  ขนาดของใบหนา้วดัจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตวัอย่างขนาดรูปด้าน
ขวามือ) และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตา,ไม่สวมเคร่ืองประดบั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้(เบอร์มือถือ)  
4.  ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีที่อายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 
6.  ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
7.  ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
8. หลกัฐานการท างาน  (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการ

ใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 
- พนักงานบริษัท :  ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น  ค  า 

น าหน้านาม  ช่ือ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุต  าแหน่ง อตัรา
เงินเดือน และวนัเร่ิมท างาน พร้อมตราประทบับริษทั และ ลายเซ็นของผู ้
ออกจดหมายรับรองการท างาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวี
ซ่า) 

- ข้าราชการ                       :  ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษตวั 
จริงเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า) 

- กรณเีกษียณอาย ุ  :  ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  
- เจ้าของบริษัท                  :  ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทั , หนงัสือจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน (คดัส าเนา

ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า)  
- เจ้าของร้านค้า  :  ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
- ประกอบอาชีพอิสระ       :  พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน,วนัเร่ิม

งาน,ต าแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ
หลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการ
ซ้ือขาย  

 - นักเรียน/นักศึกษา             :  ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษตวัจริง ระบุชั้นเรียน  
ค  าน าหน้านาม  ช่ือ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น พร้อมตราประทบั 
และลายเซ็นของผูอ้อกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วันย่ืนวีซ่า) 

9.  หลักฐานการเงิน ใช ้ส าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน  ของบญัชีออมทรัพย ์มียอดเงินใน
บัญชีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต้องมีการเคล่ือนไหวเรียงทุกเดือนห้ามกระโดดเดือน  (ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่าย

ส าเนา  7 วันก่อนย่ืนวีซ่า)  ถ้าในกรณีใช้ Statement กรุณาระบุช่ือ-นามสกุล เจ้าของบัญชี ภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษได้ โดยช่ือ-นามสกุล ต้องสะกดให้ถูกต้องตามพาสปอร์ต  (***สถานฑูตไม่รับพิจารณาช่ือบัญชีใน
นามบริษทั, หุ้น และสหกรณ์ต่างๆ***) 

 



   

 

 
 

หมายเหตุ  *** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจ า และ บัญชีกระแสรายวันในการยืน่วีซ่า 

กรณไีม่มีบัญชีส่วนตัว หรือ เดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี 
สามารถใหบุ้คคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกนัเท่านั้น เช่น บิดา,มารดา,พี,่นอ้ง  ท า หนงัสือรับรองทางการเงิน 

(Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชีรับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย) ( อายุไม่เกิน 
15 วัน นับจากวันย่ืนวีซ่า)  พร้อม ส าเนาสมุดบญัชี หรือ STATEMENT ใชบ้ญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้น  ที่แสดงถึงการ
เคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัอยา่งนอ้ย  6 เดือน  (ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายส าเนา  7 วันก่อนย่ืนวซ่ีา)  พร้อมแนบเอกสาร
ผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วย มีดงัน้ี 
- ส าเนาพาสปอร์ตหรือบตัรประชาชน  
- จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
- เอกสารแสดงความสมัพนัธ ์เช่น ทะเบียนบา้น , ใบสูติบตัร  
** บุคคลที่ท  างานแลว้ทุกท่าน จะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากส่วนตวัทุกกรณี  ** 

10. กรณีที่ผูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
* เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึงจะตอ้งท า 

หนังสือให้ความยนิยอมจากอ าเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือ
ช่ือและประทบัตราจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และ
เอกสารการหยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดียว” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

แบบฟอรม์กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม (ระบุเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง) 
 *** ส าคัญมาก ***   กรุณากรอกข้อมูลใหค้รบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................... 
นามสกุล ก่อนแต่งงาน (ถ้าม)ี ............................................................................................................. 
วัน/เดอืน/ปีเกิด............................................  สถานทีเ่กิด................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................................................................................... 
วันทีอ่อกหนังสือเดนิทาง..............................  วันทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง..................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน       แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้
................................................................................................................................................................
.................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. 
โทรศัพท ์(บ้าน).............................................  มอืถือ ........................................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกิจการ  พนักงาน   ประกอบอาชีพอิสระ    เกษยีณอายุ   
                   นักเรียน           ว่างงาน       อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน
............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
โทรศัพท ์(ส านักงาน)...........................................  โทรสาร ............................................................. 
อีเมล ์(ส านักงาน)................................................... อีเมลส่์วนตัว .................................................... 
ทา่นเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่..................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบวัุนทีเ่ข้า-ออก……………………….......................................................................... 
ทา่นเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มอื หรือไม่...................................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบวัุนทีเ่ข้า-ออก………………………………................................................................. 
 


