
 

 

 

FLOWER BLOOMING BENELUX 7D4N 

เบลเยียม  - เนเธอร์แลนด์  - เยอรมัน 
 

 

 

- เทศกาลดอกทวิลิป - หมู่บ้านกังหนัลม ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น – 

ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น –  

ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ
 

 

 



 

 

วันที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-) 

21.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตทูางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ 

ประเทศเบลเยียม - เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - อะโตเมียม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์

เดนเบิร์ก - เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - เมืองเฮก 

ประเทศเนเธอแลนด์ - ย่านบินเนนฮอฟ - หอคอยแห่งอัศวิน - เมืองอัมสเตอร์ดัม           

             (-/-/-) 

00.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยสายการบิน Thai 

Airways เที่ยวบินที่ TG934 (เที่ยวบินตรง)  

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีม 

นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัง้อยู่ในทวีปยโุรปตะวันตก

เฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ประเทศเลก็ๆแสนสวยงาม เหมือนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง 

ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สุด ด้วยตึกรามบ้านช่องและ

สถาปัตยกรรมสาํคญัต่างๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆงั ซึ่งยงัคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอย่างครบถ้วน 

นอกจากนีเ้มืองบรัสเซลส์ ยงัเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีราชการที่มีความสําคญัของสหภาพยโุรป เช่น สํานกังานใหญ่ของสหภาพ

ยโุรป และ Nato  

นําทา่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั สถาปัตยกรรมแหง่วิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแห่งนี ้มีความสงู 330 

ฟตุ ประกอบด้วยวตัทุรงกลม 9 ลกู แตล่ะลกูมีเส้นผา่ศนูย์กลางขนาด 18 เมตร รวมนํา้หนกัเบ็ดเสร็จแล้ว 2,400 ตนั ใช้เวลา 

18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกบัระยะเวลาการสร้าง ภายในลกูกลมๆของอะโตเมียมแบง่เป็น จดุชมวิว ห้องอาหาร ห้อง

แสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้บริการด้วยลิฟท์ที่ว่ากันว่าเป็นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แห่งนีส้ะท้อนถึง

ความก้าวหน้าของมวลมนษุยชาติในศตวรรษที่ 20 และการฟืน้ฟูเศรษฐกิจโลกหลงัความบอบชํา้จากสงคราม โดยมีการจดั

งาน เอ็กซ์โป 1958 เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศกัยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพยโุรป 

นําทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกนัอีกอย่างว่า จตัรัุสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) 

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัหนึ่งของประเทศเบลเยียม  ได้ช่ือว่ามีความสวยงามมากที่สดุของ

ยโุรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดา

สถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึง่อาคารสว่นใหญ่นัน้จะสร้างมาตัง้แตส่มยัยคุกลาง โดยแต่ละอาคารที่ล้อมรอบจตัรัุสแห่งนีอ้ยู่จะ



 

 

มีความสงูสง่างามเป็นอย่างยิ่ง อดีตอาคารเหล่านีเ้คยถูกทําลายด้วยนํา้มือของทหารฝร่ังเศสที่ใช้ปืนใหญ่ยิงทําลายทิง้  

หลงัจากที่กองทพัฝร่ังเศสพ่ายเเพ้อย่างยบัเยินที่สงครามวอเตอร์ล ูโดย ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1998 ผ่านชม อาคารที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและ

นา่สนใจอยา่งที่ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก (Jacques Sur Coudenberg) ทีส่ร้างมาตัง้แตย่คุศตวรรษที่ 18 นอกจากนี ้

แล้วบริเวณแหง่นีจ้ะมีการจดังานเทศกาลสาํคญัๆตา่งๆของประเทศเบลเยี่ยมอีกด้วย ถือได้วา่เป็นศนูย์กลางของประเทศเลย

ก็กลา่วได้ 

 
 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเมือง

บรัสเซลส์ ของประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นศนูย์กลางการค้าเพชรระดบัโลก เพชรเกือบ 70% มีการ

ซือ้ขายกนัท่ีเมืองแหง่นี ้นอกจากนีย้งัโดดเดน่ทัง้เร่ืองแฟชัน่แนวอาว็อง-การ์ด และสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอีกด้วย 

  นําทา่นเดินทางสู ่ตลาดโกรท มาร์ค (Grote Markt) ยา่นธุรกิจการค้าสาํคญัของเมอืง สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการช้อปปิง้

และแวะชิมขนมหวานแสนอร่อยรวมทัง้ร้านขายช็อคโกแลตที่มีช่ือเสยีงมากมาย หรือ เลอืกนัง่รับประทานอาหารอร่อยๆ ตาม

ด้วยการจิบเบียร์ชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป็นอีกตวัเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นอกจากตลาดแล้ว ความใหญ่โตของ  

ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป (City Hall of Antwerp) ซึง่ตัง้ตระหง่านอยูท่างทิศตะวนัตก ก็เป็นสิ่งที่ดึงดดูนกัท่องเที่ยวได้

มากมายเช่นกนั เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากบัอิตาเลียนได้อย่างลงตวั ผ่านชม โบสถ์แห่ง

เจ้าหญิง (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สงูที่สดุในประเทศเบลเยียม เป็นท่ีเลือ่งลอืถึงถึงความ

งดงามที่ถกูประดบัตกแตง่อยา่งวิจิตรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตวัโบสถ์ ซุ้มประต ูรูปปัน้ ทางเดิน เรียกได้วา่ทกุอย่างงดงามไร้



 

 

ที่ติ ด้านในมีจดัแสดงผลงานศิลปะของปีเตอร์ พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึง่เป็นศิลปินช่ือดงั ชาวแอนท์เวิร์ป รวบรวม

ให้ผู้ ช่ืนชอบศิลปะได้ชมกนัท่ีโบสถ์แหง่นี ้

 นําท่านเดินทางสู ่เมืองเฮก (The Hague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 รองจาก

เมืองอมัสเตอร์ดมัและรอตเทอร์ดาม ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) เป็นที่ตัง้ของรัฐสภา 

และรัฐบาลดตัช์ นอกจากนีย้งัมี ศาลยตุิธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก และศาลอาญาระหว่างประเทศตัง้อยู่ที่เมืองนี ้

ทัง้หมดอีกด้วย ทัง้ที่ไมใ่ช่เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ แตก่ลบัมีสถานที่สาํคญัของโลกมากมายตัง้อยูใ่นเมืองนี  ้

 นําทา่น ผ่านชม ย่านบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นย่านเก่าแก่ของเมืองเฮก และเป็นที่ตัง้ของ หอคอยแห่งอัศวิน (Hall 

of Knights) ถกูใช้เป็นสถานท่ีกลา่วพระราชดํารัสของกษัตริย์ ต้อนรับพระราชอาคนัตกุะ และเป็นจดัประชุมรัฐสภา หรืองาน

สาํคญัๆประจําเมือง 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่นํา้อมัสเติล (Amstel) เร่ิมก่อตัง้ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ

เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองศนูย์กลางทางประวตัิศาสตร์ที่สําคญัแห่งหนึ่งของทวีปยโุรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่ง

เป็นช่วงยคุทองของเนเธอร์แลนด์ 

** อิสระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

   นําคณะเข้าสู่ที่พัก West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
 

วันที่สาม เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิสส์เซ่ - เทศกาลดอกทิวลิป - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - 

ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ              

            (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองลิสส์เซ่ (Lisse) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองเลก็ๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประชากรสว่นใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลกูดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง เป็น

หลกั 

 นําทา่น เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ปี จัดขึน้

เพียงครัง้เดียว ประมาณ ช่วงวันที่ 21 มีนาคม ถงึ วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปด้วยดอกทิวลิปที่

มีมากกวา่ 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพร่ังอยูด่ลูะลานตา ประดบัตกแตง่รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เก่าแก่ มีทางเดินอนั

ร่มร่ืน บ้างก็มีงานประติมากรรมประดบัสวนสวยงามอยูเ่ป็นระยะ มีสระนํา้ และ นํา้พ ุมีศาลาจดัแสดงกิจกรรมตา่งๆ เก่ียวกบั

ดอกไม้ต่างๆมากมายให้ท่านได้ชม ** การเบ่งบานของดอกทิวลิปให้ชมความสวยงาม ขึน้อยู่กับปัจจัยทางสภาพ



 

 

ภมิูอากาศเป็นสาํคัญ ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านได้ชมความสวยงามของดอกทิวลิปให้มากที่ สุดเท่าที่จะทําได้ 

โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้า ผู้เดินทาง เป็นสาํคัญ ** 

 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ปัจจุบนัเป็น

พิพิธภณัฑ์เปิด ทา่นสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ ท่ีใช้กงัหนัลมกวา่ร้อยแหง่ ในงานอตุสาหกรรมมาตัง้แต่

ศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหน้าที่ผลตินํา้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมูบ้่านแหง่นีย้งัมีพิพิธภณัฑ์

ท่ีนา่สนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ี ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟและชาคณุภาพมากมายให้เลือกซือ้เป็นของฝาก

ของที่ระลกึ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1997 

  

 

นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน 

ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านัน้ มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 

(Venice of Netherland) " จากการท่ีเป็นหมูบ้่านปราศจากถนน แตต้่องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร 



 

 

และมีสะพานเช่ือมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดตอ่กนัภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็น

อยู่ทกุวนันี ้ที่นี่ถกูค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนัน้มีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตัง้ช่ือว่า "  

เกย์เธนฮอร์น " ซึง่หมายถึง เขาแพะ แตเ่มื่อเวลาผา่นไปเร่ือยๆ ก็ออกเสยีงเพีย้นจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในท่ีสดุ สว่นสาเหตุ

ของแมน่ํา้ทัง้หมดซึง่อยู่ที่นี่ก็เลา่ต่อกนัมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถกูใช้เป็นเหมืองขดุถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถกูขดุ

นัน้ก็กลายมาเป็นทางให้นํา้ไหลเข้ามา และคนในสมยัก่อนก็ใช้สายนํา้เหล่านีเ้ป็นทางขนส่งถ่านหินเล นในที่สดุ นําท่าน 

ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกธูีร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาลอ่งเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชัว่โมง) 

** กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใด เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อํานวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดย

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการ

ชาํระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้หมด ** 

นําท่านเดินทางสู่ ย่านดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ ที่มีสถานที่สําคญัๆตัง้อยู่มากมาย อย่างมมุ

หนึง่เป็นท่ีตัง้ของโบสถ์ใหมท่ี่สร้างขึน้ในตอนปลายศตวรรษที่ 14 และผา่นการบรูณะซอ่มแซมปรับปรุงจนถึงสร้างใหม่ หลาย

ต่อหลายครัง้จนมีความสวยงามน่าชมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน บริเวณเดียวกัย คือ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National 

Monument) เป็นรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึน้ในปีค.ศ. 1956 เพื่อเป็น อนุสรณ์แก่ผู้ ที่ เสียชีวิตใน

สงครามโลกครัง้ที่ 2 

** อิสระอาหารกบางวนั และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 



 

 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่สี่ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า - ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส         

(B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดชัต์ที่สร้างมาตัง้แต่

ศตวรรษที่ 17 ระหว่างลอ่งเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2 ,500 หลงั ผ่านชมเขตที่เก่าแก่ที่สดุของเมือง

อมัสเตอดมั ชมตกึรามบ้านช่องที่ตัง้อยูริ่มคลองอนัมีเอกลกัษณ์ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบ้านริมคลองเหลา่นีจ้ะมีสว่นหน้าบ้าน

ไมก่ว้างมากนกั และสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกบัเรอเนสซองส์ตวัตึกใช้อิฐแดงก่อแบบไม่ฉาบปนู ตกแต่งเป็น

ภาพปนูปัน้เทพเจ้ากรีกอย่างสวยงาม และหน้าจั่วมีไม้ยื่นออกมา เพื่อแขวนลอกไว้สําหรับขนสิ่งของเข้าบ้านทางหน้าต่าง 

เพราะหน้าบ้านแคบและประตก็ูเล็ก ดแูปลกตาที่ไม่สามารถหาชมที่ใดได้ ** กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใด 



 

 

เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอือ้อํานวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนเงนิค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้หมด **  

 นําท่านเดินทางสู ่สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อตุสาหกรรมจากวิทยากรผู้

ชํานาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีที่มีคา่ที่สดุ มีช่ือเสยีงที่สดุในโลก ด้วยผลงานที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

คือฝีมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยัมงกฎุเพชร “ โคอินอร์ ” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแห่งประเทศองักฤษ 

ก็เป็นผลงานจากที่นี่ นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกําเนิด

ของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบนัไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิต

เบียร์รายใหญ่ที่สดุอนัดบั 3 ของโลก เป็นเบียร์ที่มีคณุภาพและรสชาติดีที่สดุการันตีด้วยรางวลัมากมาย ต่อมาโรงงานผลิต

เบียร์ไฮเนเก้นได้ปิดตวัลง และถูกดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์ให้นกัท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวตัิ

ตัง้แต่ก่อตัง้โรงเบียร์แห่งนีข้ึน้มา และจําหน่ายของที่ระลึกเก่ียวกับเบียร์ไฮเนเก้นให้เลือกซือ้มากมาย  ** ค่าบัตรเข้าชม 

โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับประเภทของบัตร ** 

 

 



 

 

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ตัวอักษร “I amsterdam” ที่บริเวณหน้า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม 

(Rijksmuseum) เป็นสถานท่ีที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดตัช์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก เปิดให้นกัท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมา

นานนบั 10 ปีแล้ว มีจดัแสดงผลงานของเหลา่จิตรกรมากมาย เช่น ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes 

Vermeer ซึ่งมีมากกว่า 8,000 ผลงาน ** ค่าบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประมาณ 18 ยูโร 

(EUR.) หรือ คาํนวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 720 บาท (THB.) ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประเภทของบัตร ** 

นําทา่นเดินทางสู ่ย่านงานศิลป์และของเก่า (Spiegelkwartier) ที่น่ีเป็นสถานท่ีสาํหรับผู้ รักงานศิลปะ เพราะเป็นแหลง่ขาย

งานศิลป์และสนิค้าเก่าแก่ทัง้หลาย ดงันัน้ถ้าคณุเป็นนกัช็อปที่มองหาของที่มีประวตัิศาสตร์หรือประวตัิความเป็นมา ที่นี่คือ

แหลง่ที่ใช่สําหรับคณุ บริเวณเดียวกนัคือ ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็น

ถนนสายหลกัของการชอปปิง้ของเมืองอมัสเตอร์ดมั โดยร้านเสือ้ผ้าสว่นมากจะเป็นร้านแบรนด์ทัว่ไปท่ีคณุสามารถพบเห็นได้

ตามเมืองหลกัๆทัว่โลก นอกจากนีก็้ยงัมีร้านเสือ้ผ้าแบรนด์เนมราคาแพงตัง้อยู่บ้างเช่นกนั โดยสถานที่ที่ดีที่สดุสําหรับการ

มองหาร้านเสือ้ผ้าทกุยี่ห้อ คือ ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล (Kalvertoren) เพราะไม่ว่าคณุจะคิดถึงแบรนด์อะไร ที่นี่ก็ล้วนมี

อยา่งที่คณุต้องการ 

** อิสระอาหารคํ่า เพือสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

วันที่ห้า เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ - เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวิหาร

แห่งเมืองโคโลญ                                 (B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท เรอมอน (Designer Outlet Roermond) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าหลากหลายแบรนด์ชัน้นํามากมาย อาทิเช่น NIKE , Samsonite , Swarovski , 

Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Geox , Guess , L’Occitane , Lacoste , Levi’s , Stefanel , Superdry , The 

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

 
 

 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองสาํคญัริมแมน่ํา้ไรน์ และเป็น

เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศนูย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่

ผลตินํา้หอมออดิโคโลญ 4711 อนัลอืช่ือ   

 นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เร่ิมก่อสร้างตัง้แต่ปี 1248 แต่มี

ปัญหาให้ต้องหยดุพกัการก่อสร้างไป จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบรูณ์ และสร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหาร

โคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออทุิศให้นกับญุปีเตอร์ และ

พระแมม่ารี ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1996 

** อิสระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

 นําคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Cologne Mulheim , Cologne , Germany หรือเทียบเท่า 



 

 

 
 

วันที่หก เมืองโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส - นํา้พุแห่งความ

ยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต - ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศ

เยอรมัน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย                                      

(B/-/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองที่ตัง้อยู่บนริมฝ่ังแม่นํา้ไมน์ของ 

ประเทศเยอรมนั เป็นเมืองที่มีประวตัิต่อเนื่องอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจกัรพรรดิหลายพระองค์

เคยใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจบุนั นอกจากนีแ้ฟรงเฟิร์ตยงัเป็นเมืองศนูย์กลางของการคมนาคมการค้าของ

ประเทศเยอรมนัและเป็นเมืองที่มีความร่ํารวยมากที่สดุในสหภาพยโุรปอีกด้วย  

นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ

แหง่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถกูสร้างขึน้แบบโกธิคสไตล์ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึง่ในอดีตกาลมหาวิหารแหง่นีย้งัใช้เป็นสถานท่ีในการ

เลอืกตัง้ผู้ปกครองแคว้นแหง่โรมนัคริสตจกัร และเป็นสญัลกัษณ์แห่งศนูย์รวมจิตใจของชาวเยอรมนัตัง้แต่ศตวรรษที่19 เป็น

ต้นมา 



 

 

นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหวัใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้างประวตัิศาสตร์ที่ยงัคง

หลงเหลือภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ที่บริเวณนีถู้กทิง้ระเบิดจากฝ่ายพนัธมิตรเมื่อคืนวนัที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 

อาคารบริเวณนีป้ระกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลกัษณะกรอบไม้ซุง งาน

ประติมากรรมงดงามนีช่ื้อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํา้พุแห่งความยุติธรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแห่ง

ความยตุิธรรมช่ือจสัทิเตีย (Goddess Justitia) ตัง้อยู่กลางจตัรัุสมือซ้ายถือตราชัง่แต่มือขวาถือดาบดนู่าเกรงขาม บริเวณ

เดียวกนั เป็นที่ตัง้ของ ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (City Hall of Frankfurt) เป็นอาคาร 3 หลงัสร้างติดกนั ด้านหน้า

ของอาคารประกอบด้วยรูปปัน้ของจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัดิ์สทิธ์ิ 4 พระองค์ ตราเคร่ืองหมายของตระกลูขนุนางและนาฬิกา 

** อิสระอาหารกลางวนั และ คํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการ

ทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลอืกซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

20.40 น. นําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ 

TG923 (เที่ยวบินตรง) ** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 
 

 

 

 



 

 

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 (-/-/-) 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

17 - 23 เมษายน 2562 52,999 52,999 52,999 9,999 37,999 

04 - 10 พฤษภาคม 2562 52,999 52,999 52,999 9,999 37,999 

08 - 14 พฤษภาคม 2562 52,999 52,999 52,999 9,999 37,999 

13 - 19 พฤษภาคม 2562 52,999 52,999 52,999 9,999 37,999 

 

** อัตรานี ้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

** อัตรานี ้ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เชงเก้น ประเทศเนเธอแลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท 

** 

 

** อัตราค่าบริการ สาํหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** สาํหรับอตัราค่าบริการนี ้จาํเป็นต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถงึตามจาํนวนที่

กาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้

ออกเดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนทาํการจอง โดยละเอยีดทุกข้อ ** 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) 

กรณีต้องการ Upgrade เป็น ที่นัง่พิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกิจ (Business Class) จําเป็นออกบตัรโดยสารใบใหม่แยกจากคณะ 

และ จองเป็นราคาทวัร์ ไมร่วมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่สาํคญัก่อนออกบตัรโดยสาร กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนทกุครัง้ว่าคณะ

คอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม ่

 คา่ภาษีนํา้มนั ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้อง

เคร่ืองบินได้ ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมีนํา้หนกัรวมกนัไมเ่กิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนกัไมเ่กิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)

  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณี

มีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการท่ีระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พกั

ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็น

สาํคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกนัเพิ่มเพื่อคุ้มครองสขุภาพ

กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ทําหนงัสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิ บาร์

ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจาก

หวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 15 ยโูร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 ยโูร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 36 ยโูร (EUR) หรือ คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึ

เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน 



 

 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศเนเธอแลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีข้อความกรุณาลูกค้าผู้

เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิว้ กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อํานวยความ

สะดวกในวันนัน้) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 

บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านทําจองวนัที่ 1 กรุณาระเงินมดัจํา สว่นนีภ้ายในวนัที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไมไ่ด้รับยอดเงินมดัจําตามเวลาที่กําหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม 

ทา่นจําเป็นต้องเช็คที่วา่งและทําจองเข้ามาใหมอ่ีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการให้สทิธ์ิลกูค้า

รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเข้ามาตามลาํดบั เนื่องจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวน

จํากดั 

2. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทวัร์สว่นที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กําหนด

ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัทอ่งเที่ยวสละสทิธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วนัหยดุทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยนัยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ (ผู้มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี

ดําเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้

เดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

คา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใด

วันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 



 

 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า

กาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีชําระแล้วเนื่องจากการจดัเตรียม การจดัการนําเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 

การสาํรองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจําหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราค่าบริการนี ้จําเป็นต้องมีผู้ เดินทางจํานวน 20 ท่าน ขึ น้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ

ต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า 

และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทกุท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ ม

จากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนินการ

ตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าดําเนินการยื่นวีซา่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูค้าชําระมาแล้วไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ยกเว้นใน

กรณีที่วีซา่ไมผ่า่นการอนมุตัิจากทางสถานทตู กรณีนีท้างบริษัทจะคิดคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค้า

เป็นสาํคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วนัหยดุทําการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว  (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความ

จําเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน้จากนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไมม่ีอา่ง

อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาํร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมคัรทกุทา่น จําเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศนูย์ยื่นรับคําร้องขอวีซา่ เพื่อสแกนลายนิว้มือทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ทําการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัจํานวนของผู้สมคัรในแตล่ะช่วงเป็นสาํคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยื่นวีซา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ ได้รับกําหนดการนดัหมายวนัและเวลาจากทางสถานทตู

หรือศนูย์รับคําร้องขอวีซา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนินการยื่นวีซา่วนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความจําเป็นต้องใช้หนงัสอืเดินทางเพื่อ กิจ

ธุระสว่นตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทําให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่ม

หนงัสอืเดินทางอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาที่สถานทตู) ท่านจําเป็นจะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนชําระเงินมดั

จํา พร้อมแจ้งวนั และ เวลาที่ทา่นสะดวกจะยื่นวีซา่มาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานให้อีกครัง้ หากมีคิวยื่นวา่งช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวี

ซ่าจะดําเนินการให้ดีที่สดุที่จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จําเป็นต้องมี

คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนดัหมายที่เร็วขึน้ หรือ สามารถเลอืกเวลาได้มากขึน้  

3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบริการพิเศษนีย้งัคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศที่ทา่นสามารถเลอืกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เทา่นัน้  

** สาํหรับค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทา่นไมส่ามารถยื่นวีซา่พร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใช้จ่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายงัไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงั

คณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติทัว่ไปคือ 15 วนัทําการ (เป็นอยา่งน้อย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจํานวนผู้สมคัรในช่วงนัน้ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วง

ฤดกูาลทอ่งเที่ยว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจํานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกติ 

6. หลงัจากที่ผู้สมคัรได้ทําการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทตูไม่อนญุาตให้ผู้สมคัรทําการยืมหนงัสือเดินทางจากสถานทตูออกมาใช้

ระหวา่งขัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจําเป็นในการใช้เลม่ฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลว่งหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนงัสอืเดินทางกะทนัหนั ทําให้ต้องร้องขอหนงัสอืเดินทางกลบัคืนดว่น ระหวา่งขัน้ตอน

การพิจารณาวีซ่า อาจทําให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจําเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่น หมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ 

คา่บริการใหมท่ัง้หมด โดยคํานงึถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสาํคญัก่อนดําเนินการ 



 

 

7. กรณีที่ทา่นมีวีซา่ทอ่งเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้โดยยงัไมห่มดอายอุยูแ่ล้ว และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกบัคณะ

นี ้สามารถใช้ได้ หากวีซา่นัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะต้องพํานกัประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มา

ก่อนแล้วอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความ

เสยีหาย และ คา่ใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยงัไม่หมดอาย ุจําเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวเท่านัน้ โดย

จะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมตัิโดยระบุวนัที่

สามารถพํานกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไมเ่กินกวา่กําหนดที่อนมุตัิในหน้าวีซา่ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสง่หน้าวีซ่า

และหน้าที่มีการประทบัตราเข้าประเทศมาแล้วให้กบัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลกูค้ายืนยนั

เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสยีหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการ

บินไมอ่นญุาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายหุนงัสอืเดินทางคงเหลอืไมเ่พียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง และ ถกูสง่กลบัจาก

ประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธ

วีซา่ สถานทตูฯ ไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้า

ประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูฯ ไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในสว่นนีเ้พื่อให้การยื่นคํา

ร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทตูเป็นสาํคญั 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้าํหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิสําหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนํา้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือหนงัสือเดินทาง

ราชการ  (หน้าปกสีนํา้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถปุระสงค์เพื่อการ

ทอ่งเที่ยว โดยไมม่ีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนญุาตการใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนมุตัิ

ของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ

ในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่

ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ

เข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขที่วี

ซา่ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้สง่หน้าหนงัสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริษัท

พร้อมการชําระเงินมดัจําหรือสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะคํานงึถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ด้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเ สียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า 

เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ

ราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีนํา้มนั ค่าภาษีสนามบิน 

คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง นามโดยผู้มีอํานาจ

ของบริษัทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นกัทอ่งเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตทุี่เก่ียวข้องกบัทาง

บริษัท อาทิเช่น วีซา่ไมผ่า่น เกิดอบุตัิภยัที่ไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์

เฉพาะสว่นท่ีบริษัทยงัไมไ่ด้ชําระแก่ทางคูค้่าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัิเทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนั ทกุชิน้ไม่เกิน 

1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 

อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

11. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้

ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศเนเธอแลนด์ 

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าวา่งไมต่ํ่ากวา่ 2 หน้า 

(หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพืน้

สขีาว ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ํา้กบัวีซา่ประเทศอื่นๆท่ีเคยได้รับ เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการทาํงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจด

ทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบตุําแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทํางานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จําเป็นต้องระบุช่ือประเทศ

ปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่าง

ชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนงัสอืรับรองการทํางานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหนว่ยงาน (ถ้ามี) สาํเนาบตัรข้าราชการบํานาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจ่ดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกบัหน้าที่การงาน เป็นภาษาองักฤษ สามารถเขียนแนะนํา

ตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วนั ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและ

ต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถกูต้องตามหน้าหนังสอืเดนิทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถกูต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงนิ สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงันี ้

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วัน ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มหีน้าที่การงาน จาํเป็นจะต้องมีบัญชส่ีวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่

สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

5. สาํเนาทะเบียนบ้าน 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 

7. สาํเนาใบเปลีย่นช่ือ - เปลีย่นนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. สาํเนาสตูิบตัร (กรณีผู้เดินทางอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 



 

 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสาํนกังาน

เขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามสาํเนาถกูต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกับ บดิา จําเป็นต้องมี หนังสอืยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศ ท่ีออกโดยสาํนกังานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนงัสอืเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา หนงัสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- สาํเนาพาสปอร์ต ของบดิาและมารดา 

- สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จาํเป็นต้องเกี่ยวข้องกนัทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , 

ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาํเป็นต้องแนบสาํเนามาด้วย และจาํเป็นต้องยื่นเอกสารสาํคัญ

ดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้รับรอง) ยืนยนั

รับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จําเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผู้ถกูรับรอง ให้

ถกูต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดาํเนินการมาแล้ว ไม่เกนิ 20 วัน ณ วนัที่นัดยื่นวีซ่า ** 

** จาํเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถกูรับรองไม่ว่ากรณีใดกต็าม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

** หลกัฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสมัพนัธ์ อาทิ สาํเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูิบตัร 

 

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศเนเธอแลนด์ 

สถานที่ยื่นคาํร้องวีซ่า : ศูนย์ยื่นคาํร้องขอวีซ่า VFS ประเทศเนเธอแลนด์ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ชัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได้ ประทบัตราจอดรถได้ฟรี 1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เป็นการเดินทางที่สะดวกที่สดุ 

ซอย สขุมุวิท 13 เข้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างด้าน 

ขวามือ สงัเกตได้งา่ย จดุนบัพบบริเวณชัน้ 1 ของอาคาร (บริเวณร้านกาแฟ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อยื่นคาํร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศเนเธอแลนด์ 

1. ช่ือ - นามสกลุ ปัจจุบัน ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หม้าย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถอื .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบอุาชีพ, ตําแหนง่, หากเป็นแมบ้่าน/เกษียณอายกุรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 

11. ชื่อสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถอื ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทางและพํานกัของผู้สมคัร 

   ตวัผู้สมคัรเอง 

   มีผู้อื่นออกคา่ใช้จ่ายให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

15. ช่ือบคุคลที่เดินทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

 



 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชดัเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตวัท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอาํนวยความสะดวกและบริการ
ด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ ** 

 
 


