
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ีหนึ่ง ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท�าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร"ดัม สคิปโฮล 
เมืองอัมสเตอร"ดัม ประเทศเนเธอร"แลนด"                    
(-/-/-) 

10.00 น. ขอเชิญคณะพร�อมกัน ณ ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู�โดยสารขาออก 
ชั้น 4 ประตูทางเข�าหมายเลข 8 เคาน เตอร  R สายการบิน Eva Airways โดยมีเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ คอยให�
การต�อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน�าทัวร ให�คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพร�อม
ก-อนออกเดินทาง 

12.30 น. นําท-านเดินทางสู- ท�าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร"ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร"ดัม ประเทศเนเธอร"แลนด" 
โดยสายการบิน Eva Airways เท่ียวบินท่ี BR075 (เท่ียวบินตรง)  
** ใชEเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.35 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร"ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร"ดัม ประเทศเนเธอร"แลนด" 
นําท-านผ-านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากร ** เวลาทEองถ่ินชEากว�าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
 นําคณะเขEาสู�ท่ีพัก Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport , Amsterdam , Netherland หรือ
เทียบเท�า 

 
วันท่ีสอง เมืองอัมสเตอร"ดัม ประเทศเนเธอร"แลนด" - หมู�บEานกังหันลม ซานส" สคันส" - ดีไซน"เนอร" เอาท"เล็ท โรมอนด" - 

เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน                    
            (B/L/-) 

เชEา  บริการอาหารเชEา ณ หEองอาหารของโรงแรม 
นําท-านเดินทางสู- เมืองอัมสเตอร"ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร"แลนด" (Netherlands) 
ต้ังอยู-ริมฝ45งแม-น้ําอัมสเติล (Amstel) เริ่มก-อต้ังประมาณคริสต ศตวรรษท่ี 12 ป4จจุบันเป@นเมืองท่ีใหญ-ท่ีสุดของ
ประเทศเนเธอร แลนด  เป@นเมืองศูนย กลางทางประวัติศาสตร ท่ีสําคัญแห-งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช-วง
คริสต ศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงเป@นช-วงยุคทองของเนเธอร แลนด  ถึงแม�เมืองอัมสเตอร ดัมจะเป@นเมืองหลวงของประเทศ 
แต-ศูนย กลางของหน-วยงานรัฐบาลนั้นอยู-ท่ีเมืองเฮก      
นําท-านเดินทางสู- หมู�บEานกังหันลม ซานส" สคันส" (Zaanse Schans) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
ป4จจุบันเป@นพิพิธภัณฑ เปJด ท-านสามารถเข�าชมวิถีชีวิตความเป@นอยู-ของชาวดัชต  ท่ีใช�กังหันลมกว-าร�อยแห-ง ใน
งานอุตสาหกรรมมาต้ังแต-ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหน�าท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตาร ด กระดาษ งานไม� 
นอกจากนี้ภายในหมู-บ�านแห-งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ ท่ีน-าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ เบเกอรี่ ชีสฟาร ม นาฬิกา ร�านขาย
เครื่องกาแฟและชาคุณภาพมากมายให�เลือกซ้ือเป@นของฝากของท่ีระลึก ไดEรับการข้ึนทะเบียนใหEเป̀นมรดกโลก
โดยองค"การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปa ค.ศ. 1997กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท-านเดินทางสู- ดีไซน"เนอร" เอาท"เล็ท โรมอนด" (Designer Outlet Roermond) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง) อิสระให�ท-านเลือกซ้ือสินค�าแบรนด เนมชั้นนําอย-างจุใจ อาทิเช-น GUCCI , PRADA , BALLY , 
BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , 
DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ   

 นําท-านเดินทางสู- เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองสําคัญริมแม-น้ํา
ไรน  และเป@นเมืองใหญ-อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนย กลางทางการค�า งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ท้ังยังเป@นแหล-งผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ   

** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแก�การเดินทางท�องเท่ียว ** 
 นําคณะเขEาสู�ท่ีพัก Leonardo Hotel Koeln Airport , Cologne , Germany หรือเทียบเท�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ีสาม เมืองโคโลญ - มหาวิหารแห�งเมืองโคโลญ - เมืองแฟรงก"เฟkร"ต - มหาวิหารแฟรงก"เฟkร"ต - จัตุรัสโรเมอร" - 
โบสถ"เซนต"นิโคลาส - น้ําพุแห�งความยุติธรรม - ศาลาว�าการเมืองแฟรงเฟkร"ต - ถนนไซล"            
             (B/-/-) 

เชEา  บริการอาหารเชEา ณ หEองอาหารของโรงแรม 
 นําท-าน ถ�ายรูปเป̀นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห�งเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) เริ่มก-อสร�างต้ังแต-ปd 

1248 แต-มีป4ญหาให�ต�องหยุดพักการก-อสร�างไป จึงต�องใช�เวลากว-า 600 ปdจึงสร�างเสร็จสมบูรณ  และสร�างเสร็จ
ในปd 1880 มหาวิหารโคโลญเป@นศาสนสถานของคริสต ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป@นวิหารท่ีใหญ-และสูงท่ีสุดใน
โลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาป4ตยกรรมแบบกอธิก เป@นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว�าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 
สร�างเพ่ืออุทิศให�นักบุญปd เตอร  และพระแม-มารี ไดEรับการข้ึนทะเบียนใหE เป̀นมรดกโลกโดยองค"การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปa ค.ศ. 1996 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นําท-านเดินทางสู- เมืองแฟรงก"เฟkร"ต (Frankfurt) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่ีต้ังอยู-บนริมฝ45ง
แม-น้ําไมน  ของ ประเทศเยอรมัน เป@นเมืองท่ีมีประวัติต-อเนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป@นเมืองท่ีกษัตริย 
และจักรพรรดิหลายพระองค เคยใช�เป@นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในป4จจุบัน นอกจากนี้เมืองแฟรงเฟJร ตยัง
เป@นเมืองศูนย กลางของการคมนาคมการค�าของประเทศเยอรมันและเป@นเมืองท่ีมีความร่ํารวยมากท่ีสุดในสหภาพ
ยุโรปอีกด�วย  



นําท-าน ถ�ายรูปเป̀นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแฟรงก"เฟkร"ต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีขนาด
ใหญ-ท่ีสุดแห-งเมืองแฟรงก เฟJร ต ถูกสร�างข้ึนแบบกอธิค ในช-วงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงในอดีตกาลมหาวิหารแห-งนี้ยังใช�
เป@นสถานท่ีในการเลือกต้ังผู�ปกครองแคว�นแห-งโรมันคริสตจักร และเป@นสัญลักษณ แห-งศูนย รวมจิตใจของชาว
เยอรมันต้ังแต-ศตวรรษท่ี 19 เป@นต�นมา 
นําท-านเดินทางสู- จัตุรัสโรเมอร" (Romer Square) เป@นหัวใจของเมืองเก-าเล็กๆ เป@นสิ่งก-อสร�างประวัติศาสตร ท่ี
ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีบริเวณนี้ถูกท้ิงระเบิดจากฝjายพันธมิตรเม่ือคืนวันท่ี 22 มีนาคม 
ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบด�วย โบสถ"เซนต"นิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะ
กรอบไม�ซุง งานประติมากรรมงดงามนี้ชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ําพุแห�งความยุติธรรม (Fountain 
of Justice) เป@นเทพธิดาแห-งความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ต้ังอยู-กลางจัตุรัสมือซ�ายถือตราชั่ง
แต-มือขวาถือดาบดูน-าเกรงขาม บริเวณเดียวกัน เป@นท่ีต้ังของ ศาลาว�าการเมืองแฟรงก"เฟkร"ต (Frankfurt City 
Hall) เป@นอาคาร 3 หลังสร�างติดกัน ด�านหน�าของอาคารประกอบด�วยรูปป4yนของจักรพรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ 4 
พระองค  ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกาอันแสดงถึงสัญลักษณ แห-งความเท่ียงธรรม 
นําท-านเดินทางสู- ถนนไซล" (Zeil Shopping Promenade) ถนนท่ีมีห�างสรรพสินค�าทันสมัยและร�านค�าชั้นนํา
มากมายรวมตัวกันอยู- อิสระให�ท-านได�ช�อปปJyงสินค�าแบรนด เนมตามอัธยาศัย 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแก�การเดินทางท�องเท่ียว ** 
 นําคณะเขEาสู�ท่ีพัก NH Frankfurt Airport West , Frankfurt , Germany หรือเทียบเท�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ีส่ี เมืองแฟรงก"เฟkร"ต ประเทศเยอรมัน - เมืองลักเซมเบิร"ก ประเทศลักเซมเบิร"ก - ย�านเมืองเก�าเมือง
ลักเซมเบิร"ก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถ"โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร"ก - บรัสเซลส" ประเทศเบลเย่ียม - อะ
โตเม่ียม - จัตุรัสกรองค" ปลาซ - โบสถ"จัค เซอร" คอร"เดนเบิร"ก     
              (B/-/-) 

เชEา  บริการอาหารเชEา ณ หEองอาหารของโรงแรม 
นําท-านเดินทางสู-  เมืองลักเซมเบิร"ก (Luxembourg) (ใช� เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) ประเทศ
ลักเซมเบิร"ก (Luxembourg) เมืองท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห-งหนึ่งของทวีปยุโรป มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,586 ตร.
กม.  
นําท-าน ผ�านชม ย�านเมืองเก�าเมืองลักเซมเบิร"ก (Old Town Luxemburg) เมืองแห-งแกรนด ดยุค ผ�านชม 
สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman) , โบสถ"โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร"ก (Notre-Dame de 
Luxembourg) ประติมากรรมสําริดของแกรนด ดัชเชส ชาร ล็อตต  ศาลาว-าการเมืองลักเซมเบิร ก พระราชวังท่ี
ประทับของแกรนด ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ เซนต ไมเคิล และ ปzอมปราการสมัยโรมัน ท-านจะได�สัมผัสวิว
ทิวทัศน ท่ีสวยงามของบ�านเรือนสมัยเก-าท่ีตั้งเรียงรายอยู-ตามแนวเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นําท-านเดินทางสู- เมืองบรัสเซลส" (Brussel) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ 
ประเทศเบลเยียม (Belgium) ต้ังอยู-ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป@นประเทศเก-าแก- ท่ีมี
ประวัติศาสตร ยาวนานกว-า 1,000 ปd เป@นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู-ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย 
บรรยากาศโรแมนติก จึงเป@นประเทศท่ีมีคู-บ-าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ด�วยตีกรามบ�านช-องและสถาป4ตยกรรม
สําคัญๆ เช-น มหาวิหาร หอระฆัง ซ่ึงยังคงไว�ด�วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย-างครบถ�วน นอกจากนี้
เมืองบรัสเซลส  ยังเป@นท่ีต้ังของสถานท่ีราชการท่ีมีความสําคัญของสหภาพยุโรป อย-างเช-น สํานักงานใหญ-ของ
สหภาพยุโรป และ Nato  
นําท-าน ถ�ายรูปเป̀นท่ีระลึก กับ สถาป4ตยกรรมแห-งวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแห-งนี้ มี
ความสูง 330 ฟุต ประกอบด�วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต-ละลูกมีเส�นผ-าศูนย กลางขนาด 18 เมตร รวมน้ําหนัก
เบ็ดเสร็จแล�ว 2,400 ตัน ใช�เวลา 18 เดือน ในการออกแบบ นานพอๆกับระยะเวลาการสร�าง ภายในลูกกลมๆ 
ของอะโดตเมียมแบ-งเป@น จุดชมวิว ห�องอาหาร ห�องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให�บริการด�วยลิฟท ท่ีว-า
กันว-าเป@น ลิฟท ท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป สถานท่ีแห-งนี้สะท�อนถึงความก�าวหน�าของมวลมนุษยชาติในศตวรรษท่ี 20 
และการฟ|yนฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบช้ําจากสงคราม โดยมีการจัดงาน เอ็กซ โป 1958 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 
ค.ศ. 1958 เพ่ือแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป 
นําท-านเดินทางสู- จัตุรัสกรองด" ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอย-างว-า จัตุรัสแกรนด  พาเลส 
(Grand Palace) ต้ังอยู-ใจกลางเมืองบรัสเซลล  เป@นสถานท่ีท-องเท่ียวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได�ชื่อว-ามี
ความสวยงามมากท่ีสุดของยุโรป แวดล�อมไปด�วยอาคารเก-าแก- สถาป4ตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอ
โกธิค เรียกว-าเป@นจุดรวมของบรรดาสถาป4ตยกรรมแนวต-างๆ ซ่ึงอาคารส-วนใหญ-นั้นจะสร�างมาต้ังแต-สมัยยุค
กลาง โดยแต-ละอาคารท่ีล�อมรอบจัตุรัสแห-งนี้อยู-จะมีความสูงสง-างามเป@นอย-างยิ่ง อดีตอาคารเหล-านี้เคยถูก
ทําลายด�วยน้ํามือของทหารฝรั่งเศสท่ีใช�ป|นใหญ-ยิงทําลายท้ิง หลังจากท่ีกองทัพฝรั่งเศสพ-ายเเพ�อย-างยับเยินท่ี
สงครามวอเตอร ลู โดย ไดEรับการข้ึนทะเบียนใหEเป̀นมรดกโลกโดยองค"การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปa 
ค.ศ. 1998 ผ�านชม อาคารท่ีเป@นจุดท-องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและน-าสนใจอย-างท่ี โบสถ"จัค เซอร" คอร"เดน
เบิร"ก (Jacques Sur Coudenberg) ท่ีสร�างมาต้ังแต-ยุคศตวรรษท่ี 18 นอกจากนี้แล�วบริเวณแห-งนี้จะมีการ
จัดงานเทศกาลสําคัญๆต-างๆของประเทศเบลเยี่ยมอีกด�วย ถือได�ว-าเป@นศูนย กลางของประเทศเลยก็กล-าวได� 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแก�การเดินทางท�องเท่ียว 
 นําคณะเขEาสู�ท่ีพัก Hotel Ibis Brussel Centre Gare Du Midi , Brussel , Belgium หรือเทียบเท�า 
 
 
 
 
 
 



วันท่ีหEา เมืองบรัสเซลส" ประเทศเบลเย่ียม - เมืองแอนท"เวิร"ป - ตลาดโกรท มาร"ค - ศาลาว�าการเมืองแอนท"เวิร"ป - 
โบสถ"แห�งเจEาหญิง - หมู�บEานกีธูร"น ประเทศเนเธอแลนด" - ล�องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู�บEาน
กีธูร"น - ย�านดัมสแควร" - อนุสรณ"สถานแห�งชาติ             
                 (B/-/-)  

เชEา  บริการอาหารเชEา ณ หEองอาหารของโรงแรม 
 นําท-านเดินทางสู- เมืองแอนท"เวิร"ป (Antwerp) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองใหญ-อันดับ 2 รองจาก

เมืองบรัสเซลส  ของ ประเทศเบลเย่ียม (Belgium) เมืองแอนท เวิร ปเป@นท่ีรู�จักกันว-าเป@นศูนย กลางการค�าเพชร
ระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซ้ือขายกันท่ีเมืองแห-งนี้ นอกจากนี้ยังโดดเด-นท้ังเรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การ ด 
และสถาป4ตยกรรมสไตล โกธิคอีกด�วย 

  นําท-านเดินทางสู- ตลาดโกรท มาร"ค (Grote Markt) ย-านธุรกิจการค�าสําคัญของเมือง สามารถเพลิดเพลินไป
กับการช�อปปJyงและแวะชิมขนมหวานแสนอร-อยรวมท้ังร�านขายช็อคโกแลตท่ีมีชื่อเสียงมากมาย หรือ เลือกนั่ง
รับประทานอาหารอร-อยๆ ตามด�วยการจิบเบียร ชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เป@นอีกตัวเลือกท่ีน-าสนใจไม-แพ�กัน 
นอกจากตลาดแล�ว ความใหญ-โตของ ศาลาว�าการเมืองแอนท"เวิร"ป (Antwerp City Hall) ซ่ึงต้ังตระหง-านอยู-
ทางทิศตะวันตก ก็เป@นสิ่งท่ีดึงดูดนักท-องเท่ียวได�มากมายเช-นกัน เป@นสถาป4ตยกรรมเรเนสซองส ท่ีผสมผสานสไตล 
เฟลมิชเข�ากับอิตาเลียนได�อย-างลงตัว ผ�านชม โบสถ"แห�งเจEาหญิง (Cathedral of Our Lady) เป@นโบสถ 
สไตล โกธิคขนาดใหญ-ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเบลเยียม เป@นท่ีเลื่องลือถึงถึงความงดงามท่ีถูกประดับตกแต-งอย-าง
วิจิตรตระการตา ไม-ว-าจะเป@นตัวโบสถ  ซุ�มประตู รูปป4yน ทางเดิน เรียกได�ว-าทุกอย-างงดงามไร�ท่ีติ ด�านในมีจัด
แสดงผลงานศิลปะของปdเตอร  พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซ่ึงเป@นศิลปJนชื่อดัง ชาวแอนท เวิร ป รวบรวม
ให�ผู�ชื่นชอบศิลปะได�ชมกันท่ีโบสถ แห-งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นําท-านเดินทางสู- หมู�บEานกีธูร"น (Giethoorn) (ใช�เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) หมู-บ�านในฝ4นท่ี
ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร"แลนด" (Netherlands) ใช�การโดยสารผ-านทางเรือบนคลองรอบหมู-บ�าน
เท-านั้น มีชื่อเสียงเป@นท่ีรู�จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห�งเนเธอร"แลนด" (Venice of Netherland) " จากการท่ี
เป@นหมู-บ�านปราศจากถนน แต-ต�องเดินทางผ-านคลองซ่ึงมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพ่ือใช�
เป@นทางเดินติดต-อกันภายในหมู-บ�านกว-า 180 สะพาน ซ่ึงกว-าจะมาเป@นหมู-บ�านแสนสวยท่ีเราเห็นอยู-ทุกวันนี้ ท่ีนี่
ถูกค�นพบโดยชาวเมดิเตอร เรเนียนเม่ือปd 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู-เต็มไปหมด จึงได�ต้ังชื่อว-า " เกย 
เธนฮอร น " ซ่ึงหมายถึง เขาแพะ แต-เม่ือเวลาผ-านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเป@น " กีธูร น " ในท่ีสุด 
ส-วนสาเหตุของแม-น้ําท้ังหมดซ่ึงอยู-ท่ีนี่ก็เล-าต-อกันมาว-า เป@นเพราะในอดีตท่ีนี่เคยถูกใช�เป@นเหมืองขุดถ-านหินเลน
มาก-อน และรูท่ีถูกขุดนั้นก็กลายมาเป@นทางให�น้ําไหลเข�ามา และคนในสมัยก-อนก็ใช�สายน้ําเหล-านี้เป@นทางขนส-ง
ถ-านหินเลนในท่ีสุด  
นําท-าน ล�องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู�บEานกีธูร"น (Giethoorn Boat) (ใช�เวลาล-องเรือประมาณ 1 
ชั่วโมง) 
นําท-านเดินทางสู- ย�านดัมสแควร" (Dam Square) เป@นลานกว�างขนาดใหญ- ท่ีมีสถานท่ีสําคัญๆต้ังอยู-มากมาย 
อย-างมุมหนึ่งเป@นท่ีต้ังของโบสถ ใหม-ท่ีสร�างข้ึนในตอนปลายศตวรรษท่ี 14 และผ-านการบูรณะซ-อมแซมปรับปรุง
จนถึงสร�างใหม- หลายต-อหลายครั้งจนมีความสวยงามน-าชมอย-างท่ีเห็นในป4จจุบัน บริเวณเดียวกัย คือ อนุสรณ"
สถานแห�งชาติ (National Monument) เป@นรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร�างข้ึนในปdค.ศ. 1956 
เพ่ือเป@นอนุสรณ แก-ผู�ท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพ่ือสะดวกแก�การเดินทางท�องเท่ียว ** 
 นําคณะเขEาสู�ท่ีพัก Hotel Ibis Schiphol Amsterdam Airport , Amsterdam, Netherland หรือ
เทียบเท�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ีหก เมืองอัมสเตอร"ดัม - ล�องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร"ไฮเนเกEน - 
พิพิธภัณฑ"แห�งชาติ เมืองอัมสเตอร"ดัม - ย�านงานศิลป{และของเก�า - ย�านคาลเวอร"สตรัสและเลเซสสตรัส - 
ศูนย"การคEาคาลเวิลโทล - ท�าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร"ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร"ดัม ประเทศ
เนเธอร"แลนด" - ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย              
                        (B/-/-)  

เชEา  บริการอาหารเชEา ณ หEองอาหารของโรงแรม 
 นําท-าน ล�องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพ่ือชมบ�านเรือน และ วิถีชีวิตความเป@นอยู-แบบชาวดัชต ท่ีสร�าง

มาต้ังแต-ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณ พิเศษจะเป@นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยู-ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว�สําหรับ
ขนเฟอร นิเจอร เข�าบ�าน ระหว-างล-องเรือผ-านบ�านเรือนแพท่ีอยู-ริมคลองท่ีมีอยู-มากถึง 2,500 หลัง แล�วไปชมเขตท่ี
เก-าแก-ท่ีสุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบ�านช-องท่ีต้ังอยู-ริมคลองอันมีเอกลักษณ ท่ีสวยงามแปลกตา ซ่ึงบ�าน
ริมคลองเหล-านี้จะมีส-วนหน�าบ�านไม-กว�างมากนัก และสร�างตามแบบสถาป4ตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองส ตัว
ตึกใช�อิฐแดงก-อแบบไม-ฉาบปูน ตกแต-งเป@นภาพปูนป4yนเทพเจ�ากรีกอย-างสวยงาม และหน�าจั่วมีไม�ยื่นออกมา เพ่ือ
แขวนลอกไว�สําหรับขนสิ่งของเข�าบ�านทางหน�าต-าง เพราะหน�าบ�านแคบและประตูก็เล็ก ดูแปลกตาท่ีไม-สามารถ
หาชมท่ีไหนได�  
นําท-านเดินทางสู- สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจาก
วิทยากรผู�ชํานาญตลอดจนข้ันตอนการเจียระไนเพชรให�เป@นอัญมณีท่ีมีค-าท่ีสุด มีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก ด�วยผลงาน
ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก คือฝdมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร ” ของสมเด็จพระ
ราชินี อลิซาเบธแห-งประเทศอังกฤษ ก็เป@นผลงานจากท่ีนี่  

 นําท-าน ถ�ายรูปเป̀นท่ีระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร"ไฮเนเกEน (Heineken Experience) ต�นกําเนิดของเบียร 
ไฮเนเก�นอยู-ท่ีเมืองอัมสเตอร ดัม ประเทศเนเธอร แลนด  ก-อต้ังข้ึนในปd ค.ศ. 1864 ป4จจุบันไฮเนเก�นเป@นบริษัทผลิต
เบียร รายใหญ-ท่ีสุดอันดับ 3 ของโลก เป@นเบียร ท่ีมีคุณภาพและรสชาติดีท่ีสุด การันตีด�วยรางวัลมากมาย ต-อมา
โรงงานผลิตเบียร ไฮเนเก�นได�ปJดตัวลง และถูกดัดแปลงเป@นพิพิธภัณฑ ให�นักท-องเท่ียวได�เยี่ยมชมแทน โดยภายใน
จะจัดแสดงประวัติต้ังแต-ก-อต้ังโรงเบียร แห-งนี้ข้ึนมา และจําหน-ายของท่ีระลึกเก่ียวกับเบียร ไฮเนเก�นให�เลือกซ้ือ
มากมาย ** ค�าบัตรเขEาชม โรงงานผลิตเบียร"ไฮเนเกEน ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป̀นเงินไทย 
ประมาณ 880 บาท (THB.) ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับประเภทของบัตร ** 

 
 
 
 
 
 
 



นําท-านเดินทางสู- พิพิธภัณฑ"แห�งชาติ เมืองอัมสเตอร"ดัม (Rijksmuseum) เพ่ือถ�ายรูปเป̀นท่ีระลึก กับ 
ตัวอักษร “I amsterdam” ผู�คน เป@นสถานท่ีท่ีรวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช ท่ีใหญ-ท่ีสุดในโลก เปJดให�
นักท-องเท่ียวเข�าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปdแล�ว มีจัดแสดงผลงานของเหล-าจิตรกรมากมาย เช-น ผลงานของ 
Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซ่ึงมีมากกว-า 8,000 ผลงาน ** ค�าบัตรเขEาชม 
พิพิธภัณฑ"แห�งชาติ เมืองอัมสเตอร"ดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป̀นเงินไทย ประมาณ 720 
บาท (THB.) ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับประเภทของบัตร ** 
นําท-านเดินทางสู- ย�านงานศิลป{และของเก�า (Spiegelkwartier) ท่ีนี่เป@นสถานท่ีสําหรับผู�รักงานศิลปะ เพราะ
เป@นแหล-งขายงานศิลป�และสินค�าเก-าแก-ท้ังหลาย ดังนั้นถ�าคุณเป@นนักช็อปท่ีมองหาของท่ีมีประวัติศาสตร หรือ
ประวัติความเป@นมา ท่ีนี่คือแหล-งท่ีใช-สําหรับคุณ 
นําท-านเดินทางสู- ย�านคาลเวอร"สตรัสและเลเซสสตรัส (Kalverstraat and Leidsestraat) เป@นถนนสาย
หลักของการชอปปJyงของเมืองอัมสเตอร ดัม โดยร�านเสื้อผ�าส-วนมากจะเป@นร�านแบรนด ท่ัวไปท่ีคุณสามารถพบเห็น
ได�ตามเมืองหลักๆท่ัวโลก นอกจากนี้ก็ยังมีร�านเสื้อผ�าแบรนด เนมราคาแพงต้ังอยู-บ�างเช-นกัน โดยสถานท่ีท่ีดีท่ีสุด
สําหรับการมองหาร�านเสื้อผ�าทุกยี่ห�อ คือ ศูนย"การคEาคาลเวิลโทล (Kalvertoren) เพราะไม-ว-าคุณจะคิดถึงแบ
รนด อะไร ท่ีนี่ก็ล�วนมีอย-างท่ีคุณต�องการ 

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพือสะดวกแก�การเดินทางท�องเท่ียว ** 
 นําท-านเดินทางสู- ท�าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร"ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร"ดัม ประเทศเนเธอร"แลนด" 

เพ่ือให�ท-านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินค�าในร�านค�าปลอดภาษี หรือ 
ร�านอาหาร 

21.40 น. นําท-านเดินทางสู- ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Eva Airways 
เท่ียวบินท่ี BR076 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชEเวลาบินประมาณ 11 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันท่ีเจ็ด ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                 ( -/ -
/-) 

13.40 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
อัตราค�าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 
ผูEใหญ� 

หEองละ 2-3 
ท�าน 

1 เด็ก 2 
ผูEใหญ� เด็ก

มีเตียง 
(เด็กอายุไม�
เกิน 12 ปa) 

1 เด็ก 2 
ผูEใหญ�  

เด็กไม�มีเตียง 
(เด็กอายุไม�เกิน 

12 ปa) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม�รวม 

ตั๋ว 

24 - 30 มกราคม 2562 

24JAN BR075 BKK-AMS 
12.50-19.35 
29JAN BR076 AMS-BKK 
21.30-14.30+1 

46,999 46,999 46,999 10,999 33,999 

22 - 28 มิถุนายน 
2562 

22JUN BR075 BKK-AMS 
12.30-19.35 
27JUN BR076 AMS-BKK 
21.40-13.40+1 

49,999 49,999 49,999 10,999 35,999 

 
** อัตรานี้ ยังไม�รวมค�าทิปคนขับรถ หัวหนEาทัวร" และมัคคุเทศก"ทEองถ่ิน ** 

 
** อัตรานี้ ยังไม�รวมค�าธรรมเนียม และ ค�าบริการย่ืนวีซ�าท�องเท่ียว เชงเกEน ประเทศเนเธอร"แลนด" ท�านละ ประมาณ 3,500-

4,000 บาท ** 
 

** อัตราค�าบริการ สําหรับเด็กอายุไม�ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท�านละ 10,000 บาท ** 
 

** หากท�านท่ีตEองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร" ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจEาหนEาท่ีทุกครั้งก�อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล"ท หรือ เวลาบิน โดยไม�ไดEแจEงใหEทราบล�วงหนEา ** 

 
** สําหรับอัตราค�าบริการนี้ จําเป̀นตEองมีผูEเดินทางจํานวน 20 ท�าน ข้ึนไป ในแต�ละคณะ กรณีท่ีมีผูEเดินทางไม�ถึงตามจํานวน
ท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค�าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหEคณะ

ไดEออกเดินทาง ตามความตEองการ) ** 



 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหEท�านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก�อนทําการจอง โดยละเอียดทุกขEอ ** 

 
อัตราค�าบริการนี้รวม 
� ค-าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร�อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)  
� ค-าภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแห-งท่ีมี 
� ค-าธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใต�ท�องเครื่องบิน โดยสายการบิน Eva Airways อนุญาตให�โหลดกระเป�าสัมภาระ
ลงใต�ท�องเครื่องบินได� ท-านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม-เกิน 30 ก.ก. (แต-ละชิ้น ควรหนักไม-เกิน 23 ก.ก. เช-น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 
7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)  
� ค-ารถโค�ชปรับอากาศตลอดเส�นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม-รวมทิปคนขับรถ) 
� ค-าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห�องละ 2 ท-าน หรือ 3 ท-าน ต-อห�อง กรณีท่ีโรงแรมมีห�องพัก 3 ท-าน 
Triple ว-าง) กรณีมีงานเทรดแฟร  การแข-งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให�โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป@นเมืองใกล�เคียงแทนโดยอ�างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชน ของลูกค�าเป@นสําคัญ 
� ค-าเข�าชมสถานท่ีต-างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม-รวมจะชี้แจงไว�ในโปรแกรมชัดเจน  
� ค-าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน ของ
ลูกค�าเป@นสําคัญ 
� ค-าจ�างมัคคุเทศก คอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
� ค-าประกันอุบัติเหตุระหว-างเดินทาง วงเงินท-านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม ) กรณีต�องการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุ�มครองสุขภาพกรุณาติดต-อเจ�าหน�าท่ีเป@นกรณีพิเศษ 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 
� ค-าใช�จ-ายส-วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช-น ค-าทําหนังสือเดินทาง ค-าโทรศัพท  ค-าโทรศัพท ทางไกล ค-าอินเตอร เน็ต ค-า
ซักรีด มินิบาร ในห�อง รวมถึงค-าอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค-าพาหนะต-างๆ ท่ีไม-ได�ระบุไว�ในรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราค-าบริการจากหัวหน�าทัวร ก-อนการใช�บริการทุกครั้ง) 
� ค-าภาษีมูลค-าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ-าย 3% กรณีต�องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
� ค�าทิปคนขับรถ ท�านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท�าน ตามธรรมเนียม 
� ค�าทิปหัวหนEาทัวร" ท�านละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ท�าน ตามธรรมเนียม 
ค�าทิปรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนียม 39 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณเป̀นเงินไทยประมาณ 1,560 บาท (THB) 
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว�า 2 ปa ยกเวEน เด็กอายุไม�ถึง 2 ปa ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท�านสามารถใหEมากกว�านี้ไดEตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท�าน 
� ค�าธรรมเนียมและค�าบริการย่ืนวีซ�าท�องเท่ียวเชงเกEน ประเทศเนเธอร"แลนด" ท�านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข้ึนอยู�
กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต�ละประเทศ (เฉพาะค�าธรรมเนียมวีซ�าและค�าบริการส�วนนี้ขอความกรุณา



ลูกคEาผูEเดินทางถือไปจ�ายในวันท่ีย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจEาหนEาท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจEาหนEาท่ีไปดูแล และ 
อํานวยความสะดวกในวันนั้น) 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระค�าบริการ 
1. นักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต  กรุณาทําการจองล�วงหนEาอย�างนEอย 45 วัน ก�อนการเดินทาง พรEอมชําระเงินมัดจํา ท�านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย-างเช-น ท-านทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส-วนนี้ภายในวันท่ี 3 ก-อน
เวลา 14.00 น. เท-านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม-ได�รับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากท-านมี
ความประสงค จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท-านจําเป@นต�องเช็คท่ีว-างและทําจองเข�ามาใหม-อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ 
(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให�สิทธิ์ลูกค�ารายถัดไป เป@นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจอง
เข�ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต  กรุณาชําระค-าทัวร ส-วนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% ก�อนวันเดินทางอย�างนEอย 31 วัน กรณี
นักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต ไม-ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม-ครบภายในกําหนด ไม-ว-าส-วนใดส-วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท-าน
ถูกปฏิเสธการจ-ายเงินไม-ว-ากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยู�ในช�วงรอผลการอนุมัติวีซ�า รอนัดสัมภาษณ"วีซ�า ท่ีทําให�ทาง
บริษัทไม-ได�รับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไม-ว-ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก-อนวันเดินทางอย-างน�อย 30 วัน ให�ถือว-านักท-องเท่ียวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร นั้นๆทันที 

3. การติดต-อใดๆ กับทางบริษัท เช-น แฟกซ  อีเมลล  หรือ จดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร  ถึง 
ศุกร  เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร  เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล-าวและวันหยุดนักขัตฤกษ ท่ี
รัฐบาลประกาศในปdนั้นๆถือว-าเป@นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต ต�องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท-องเท่ียวหรือ

เอเย-นต  (ผู�มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต�องแฟกซ  อีเมลล  หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย-างใดอย-างหนึ่ง เพ่ือลงนามใน
เอกสารแจ�งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป@นลายลักษณ อักษรเท-านั้น ทางบริษัทไม-รับยกเลิกการจองผ-านทางโทรศัพท 
ไม-ว-ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต ต�องการขอรับเงินค-าบริการคืน นักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต  (ผู�มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต�องแฟกซ  อีเมลล  หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย-างใดอย-างหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินค-าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู�เดินทาง) พร�อมหลักฐาน ได�แก- ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
ค-าบริการต-างๆท้ังหมด พาสปอร ตหน�าแรกของผู�เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ และหน�าสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีต�องการให�นําเงินเข�าให�ครบถ�วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค-าบริการดังนี้ 

2.1 แจEงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป ก�อนการเดินทาง คืนค�าใชEจ�ายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช�วงวันหยุดนักขัตฤกษ" ไม�ว�า
วันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม�นEอยกว�า 55 วัน ** 



2.2 แจEงยกเลิก 31-35 วัน ก�อนการเดินทาง เก็บค�าใชEจ�ายท�านละ 50% ของค�าบริการ ** กรณีท่ีมีค�าใชEจ�ายตามจริง
มากกว�ากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค�าใชEจ�ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจEงยกเลิกนEอยกว�า 31 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าใชEจ�ายท้ังหมด 
** ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค-าใช�จ-ายท่ีได�จ-ายจริงจากค-าบริการท่ีชําระแล�วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวให�แก-
นักท-องเท่ียว เช-น การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป@นต�น ** 

3. การเดินทางท่ีต�องการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ-านตัวแทนในประเทศหรือต-างประเทศ  จะไม-มีการคืนเงินมัดจําหรือค-าบริการท้ังหมดไม-ว-ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค-าบริการนี้ จําเป@นต�องมีผู�เดินทางจํานวน 20 ท-าน ข้ึนไป ในแต-ละคณะ กรณีท่ีมีผู�เดินทางไม-ถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค-าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให�คณะได�
ออกเดินทาง ตามความต�องการ) โดยทางบริษัทจะแจ�งให�กับนักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต ทราบล-วงหน�าอย-างน�อย 10 วัน ก-อน
การเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม-มีวีซ-า และ อย-างน�อย 21 วัน ก-อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ-า แต-หากทาง
นักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต ทุกท-านยินดีท่ีจะชําระค-าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท-องเท่ียวร-วมเดินทางน�อยกว-าท่ีทางบริษัท
กําหนดเพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางบริษัทยินดีท่ีจะให�บริการและดําเนินการต-อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกค�าดําเนินการยื่นวีซ-าเรียบร�อยแล�ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม-คืนค-าทัวร ท่ีลูกค�าชําระมาแล�วไม-ว-าส-วนใดส-วนหนึ่ง 
ยกเว�นในกรณีท่ีวีซ-าไม-ผ-านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค-าใช�จ-ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดย
คํานึงถึงประโยชน ของลูกค�าเป@นสําคัญ 

6. การติดต-อใดๆ กับทางบริษัทเช-น แฟกซ  อีเมลล  หรือจดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร  ถึง
ศุกร  เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร  เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล-าวและวันหยุดนักขัตฤกษ ท่ี
รัฐบาลประกาศในปdนั้นๆถือว-าเป@นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขEอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีท�านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห�องพักของแต-ละโรงแรมแตกต-างกัน จึงอาจทําให�ห�องพักแบบห�องเด่ียว (Single) , ห�องพักคู-แบบ 2 

ท-าน (Twin/Double) และ ห�องพักแบบ 3 ท-าน / 3 เตียง (Triple Room) ห�องพักแต-ละประเภท อาจจะไม-ติดกัน หรือ อยู-
คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม-มีห�องพักแบบ 3 ท-าน ซ่ึงถ�าต�องการเข�าพัก 3 ท-าน อาจจะต�องเป@น 1 เตียงใหญ- กับ 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป@นต�องแยกห�องพัก เป@น ห�องคู- 1 ห�อง (Twin/Double) และ ห�องเด่ียว 1 ห�อง (Single) 
ไม-ว-ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค-าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต  

2. โรงแรมในยุโรปส-วนใหญ-อาจจะไม-มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู-ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป@นผลให�ค-าโรงแรมสูงข้ึนมากและห�องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนหรือย�ายเมืองเพ่ือให�เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป@นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) ห�องท่ีเป@นห�องเด่ียวอาจเป@นห�องท่ีมีขนาดกะทัด

รัต และไม-มีอ-างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู-กับการออกแบบของแต-ละโรงแรมนั้นๆ และห�องแต-ละห�องอาจมีลักษณะแตกต-างกัน 
 



ขEอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารEองขอวีซ�า ท่ีท�านควรทราบ 
1. ผู�สมัครทุกท-าน จําเป@นต�องมาแสดงตน ณ ศูนย ยื่นรับคําร�องขอวีซ-า เพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท-าน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ-าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป@นอย-างน�อย (อาจไม-รวมเสาร  - อาทิตย  ใน

บางกรณี) ท้ังนี้ข้ึนอยู-กับจํานวนของผู�สมัครในแต-ละช-วงเป@นสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ-าแบบหมู-คณะ โดยทางแผนกวีซ-าจะเป@นผู�ได�รับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจาก

ทางสถานทูตหรือศูนย รับคําร�องขอวีซ-าเท-านั้น หากท-านไม-สะดวกมาดําเนินการยื่นวีซ-าวันใดบ�าง รวมไปถึงมีความจําเป@นต�อง
ใช�หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส-วนตัวของท-านในช-วงใดบ�าง ซ่ึงอาจจะอยู-ในช-วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ-า หรือ ซ่ึงอาจทําให�
ให�มีผลต-อการพิจารณาวีซ-า (เล-มหนังสือเดินทางอยู-ในระหว-างการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท-านจําเป@นจะต�องแจ�งล-วงหน�าก-อน 
ต้ังแต-ข้ันตอนการจอง หรือ ก-อนชําระเงินมัดจํา พร�อมแจ�งวัน และ เวลาท่ีท-านสะดวกจะยื่นวีซ-ามาก-อน แผนกวีซ-าจะ
ประสานงานให�อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว-างช-วงท่ีท-านสะดวก แผนกวีซ-าจะดําเนินการให�ดีท่ีสุดท่ีจะช-วยอํานวยความสะดวกให�
ท-านเป@นกรณีพิเศษ แต-ท้ังนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต-างๆ จําเป@นต�องมีค-าใช�จ-ายเพ่ิมเติม ท-านสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วข้ึน หรือ สามารถเลือกเวลาได�มากข้ึน  
3.2 การย่ืนแบบเร�งด�วน (Fast Track) ใช�เวลาพิจารณาเร็วกว-าปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชEมาตราฐานการพิจารณาวีซ�าแบบเดิมท้ังหมด ** 
ประเทศท่ีท-านสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษนี้ได� ได�แก- อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร"แลนด" เท-านั้น  
** สําหรับค�าบริการของแต�ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจEาหนEาท่ีเป̀นกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีท่ีท-านไม-สามารถยื่นวีซ-าพร�อมคณะได� จะต�องยื่นก-อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค-าใช�จ-ายไม-ว-ากรณีใดๆก็ตาม ท-าน
จําเป@นจะต�องชําระค-าใช�จ-ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงท้ังหมด เช-น ค-าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) จะต�องออกก-อนแต-วีซ-ายังไม-
ออก เนื่องจากท-านยื่นหลังคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ-าแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันทําการ (เป@นอย-างน�อย) ท้ังนี้ ข้ึนอยู-กับจํานวนผู�สมัครในช-วงนั้นๆ ซ่ึง
หากอยู-ในช-วงฤดูกาลท-องเท่ียว ท่ีมีผู�สมัครเป@นจํานวนมาก อาจต�องใช�ระยะเวลามากกว-าปกติ 

6. หลังจากท่ีผู�สมัครได�ทําการยื่นขอวีซ-าเรียบร�อยแล�ว ทางสถานทูตไม-อนุญาตให�ผู�สมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใช�ระหว-างข้ันตอนการพิจารณาวีซ-าไม-ว-ากรณีใดๆท้ังสิ้น ดังนั้นหากท-านมีความจําเป@นในการใช�เล-มฯเพ่ือเดินทาง 
กรุณาแจ�งเจ�าหน�าท่ีเป@นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล-วงหน�า กรณีท่ีต�องการใช�หนังสือเดินทางกะทันหัน ทําให�ต�องร�องขอหนังสือ
เดินทางกลับคืนด-วน ระหว-างข้ันตอนการพิจารณาวีซ-า อาจทําให�สถานทูตปฏิเสธวีซ-า และ ท-านจําเป@นต�องสมัครเข�าไปใหม- 
นั่นหมายถึงจะต�องเสียค-าธรรมเนียม และ ค-าบริการใหม-ท้ังหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป@นสําคัญก-อน
ดําเนินการ 

7. กรณีท่ีท-านมีวีซ-าท-องเท่ียวเชงเก�นชนิดท่ีสามารถเข�าออกได�หลายครั้งโดยยังไม-หมดอายุอยู-แล�ว และต�องการใช�เดินทาง
ท-องเท่ียวกับคณะนี้ สามารถใช�ได� หากวีซ-านั้นถูกใช�มาแล�วตามเง่ือนไขของกลุ-มเชงเก�น คือ วีซ-าออกจากประเทศใด จะต�อง
พํานักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มาก-อนแล�วอย-างน�อยหนึ่งครั้ง หากไม-เป@นไปตามเง่ือนไขและลูกค�ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม-รับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ ค-าใช�จ-ายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เช-น กรณีถูกปฏิเสธจากด-านตรวจ
คนเข�าเมือง หรือ ถูกส-งกลับจากประเทศปลายทาง  



8. กรณีท่ีท-านมีวีซ-าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข�าออกได�หลายครั้ง และยังไม-หมดอายุ จําเป@นจะต�องเป@นวีซ-าชนิดท-องเท่ียว
เท-านั้น โดยจะต�องอยู-ในหนังสือเดินทางเล-มป4จจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย-างน�อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ-าชนิดท่ี
อนุมัติโดยระบุวันท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเก�น จะต�องไม-เกินกว-ากําหนดท่ีอนุมัติในหน�าวีซ-า ท้ังนี้ ข้ึนอยู-กับประเทศ
ปลายทางอีกครั้ง กรุณาส-งหน�าวีซ-าและหน�าท่ีมีการประทับตราเข�าประเทศมาแล�วให�กับเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบเพ่ือความ
ถูกต�อง หากไม-เป@นไปตามเง่ือนไขและลูกค�ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม-รับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย 
และ ค-าใช�จ-ายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เช-น เคาท เตอร สายการบินไม-อนุญาตให�เช็คอินได�เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไม-เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด-านตรวจคนเข�าเมือง และ ถูกส-งกลับจากประเทศปลายทาง เป@นต�น 

9. การบิดเบือนข�อเท็จจริงหรือให�ข�อมูลเท็จแก-สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให�เดินทางเข�าประเทศในกลุ-มเชงเก�นเป@นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซ-า สถานทูตฯ ไม-มีนโยบายในการคืนค-าธรรมเนียมการบิดเบือนข�อเท็จจริงหรือให�ข�อมูลเท็จแก-สถานทูตฯ 
อาจถูกระงับมิให�เดินทางเข�าประเทศในกลุ-มเชงเก�นเป@นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ-า สถานทูตฯ ไม-มีนโยบายในการคืน
ค-าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให�มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล�ว ซ่ึงขอให�ท-านให�ความร-วมมือในส-วนนี้
เพ่ือให�การยื่นคําร�องในครั้งต-อๆไปสะดวกมากข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยู-กับดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ีสถานทูตเป@นสําคัญ 

เง่ือนไข และ ขEอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีท�านควรทราบ 
1. ทัวร นี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงค เพ่ือการท-องเท่ียวเท-านั้น 
2. ทัวร นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู�เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน�าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท-านั้น กรณีท่ีท-านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน�าปกสีน้ําเงินเข�ม) หนังสือเดินทางทูต (หน�าปกสีแดงสด) และต�องการเดินทางไปพร�อมคณะทัวร อันมี
วัตถุประสงค เพ่ือการท-องเท่ียว โดยไม-มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช�หนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไม-ผ-านการอนุมัติของเคาท เตอร  เช็คอิน ด-านตรวจคนเข�าเมือง ท้ังฝ45งประเทศไทยขาออก และ ต-างประเทศ
ขาเข�าไม-ว-ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม-รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส-วนนี้ และ ทัวร นี้เป@นทัวร 
แบบเหมาจ-าย หากท-านไม-ได�ร-วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม-ว-าบางส-วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข�า-ออกเมือง หรือด�วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม-คืนเงินค-าบริการไม-ว-าบางส-วนหรือท้ังหมดให�แก-ท-านไม-
ว-ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร นี้เป@นทัวร แบบเหมาจ-าย หากท-านไม-ได�ร-วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม-ว-าบางส-วนหรือท้ังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข�า-ออกเมือง หรือด�วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม-คืนเงินค-าบริการไม-ว-าบางส-วนหรือท้ังหมด
ให�แก-ท-านไม-ว-ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม-รับผิดชอบค-าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ-า และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท-องเท่ียวหรือเอเย-นต ไม-ได�ส-งหน�าหนังสือเดิน และ 
หน�าวีซ-ามาให�กับทางบริษัทพร�อมการชําระเงินมัดจําหรือส-วนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ  
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน 
ของลูกค�าเป@นสําคัญ 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม-รับผิดชอบต-อความเสียหายหรือค-าใช�จ-ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท-องเท่ียวท่ีไม-ได�เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช-น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปjวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล-าช�า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป@นต�น 

7. อัตราค-าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค-าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต-างประเทศ ค-าต๋ัวเครื่องบิน ค-า
ภาษีน้ํามัน ค-าภาษีสนามบิน ค-าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําให�ต�นทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก  พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม-มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต-มีเอกสารลงนามโดย
ผู�มีอํานาจของบริษัทกํากับเท-านั้น 

9. นักท-องเท่ียวต�องมีความพร�อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว-างรอการเดินทาง อันไม-ใช-เหตุท่ี
เก่ียวข�องกับทางบริษัท อาทิเช-น วีซ-าไม-ผ-าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม-สามารถควบคุมได� นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค-าทัวร เฉพาะส-วนท่ีบริษัทยังไม-ได�ชําระแก-ทางคู-ค�าของทางบริษัท หรือจะต�องชําระตามข�อตกลงแก-คู-
ค�าตามหลักปฏิบัติเท-านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย  ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑ ไม-เกิน 100 มิลลิลิตรต-อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม-เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส-ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปJดสนิท และสามารถนําออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�
อย-างสะดวก ณ จุดเอ็กซ เรย  อนุญาตให�ถือได�ท-านละ 1 ใบเท-านั้น ถ�าสิ่งของดังกล-าวมีขนาดบรรจุภัณฑ มากกว-าท่ีกําหนด
จะต�องใส-กระเป�าใบใหญ-และฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท-านั้น 

11. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช-น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ กีฬาฯ จะต�องใส-กระเป�าใบใหญ-และฝาก
เจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท-านั้น 

 
 



การเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนขอวีซ�าท�องเท่ียวเชงเกEน ประเทศเนเธอร"แลนด" 
1.  หนังสือเดินทางเล�มป�จจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช�งานคงเหลือไม-น�อยกว-า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน�าว-างไม-ตํ่า

กว-า 2 หน�า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล�มสีเลือดหมูเท�านั้น) 
2. รูปถ�ายสี หน�าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน�าประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลัง

ต�องเป@นพ้ืนสีขาว ถ-ายมาแล�วไม-เกิน 3 เดือน ไม-ซํ้ากับวีซ-าประเทศอ่ืนๆท่ีเคยได�รับ เท-านั้น 
3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเป@นเจ�าของกิจการบริษัท / ร�านค�า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน�า (มีอายุไม-เกิน 3 เดือน) / 
หรือใบจดทะเบียนพาณิชย หรือใบจดทะเบียนการค�า 

3.2 กรณีเป@นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ�าง ระบุตําแหน-ง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานให�ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม-จําเป@นต�องระบุชื่อ
ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต�องออกจากองค กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ�ามี) ท่ีอยู- 
และเบอร ติดต-ออย-างชัดเจน เป@นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป@นข�าราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหน-วยงาน เป@นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน-วยงาน (ถ�ามี) สําเนาบัตรข�าราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม-จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเก่ียวกับหน�าท่ีการงาน เป@นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขียนแนะนําตนเอง พร�อมรูปภาพเป@นหลักฐานประกอบได� แต-ท้ังนี้ อยู-ท่ีดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ีรับยื่นเท-านั้น  
3.6 กรณีเป@นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป@นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลEวไม�เกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซ�า จดหมายตEองเป̀น
ภาษาอังกฤษและตEองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหEถูกตEองตามหนEาหนังสือเดินทาง เท�านั้น กรณีไม�ถูกตEองเจEาหนEาท่ีอาจ

ปฏิเสธการรับย่ืนไดE ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย" เท�านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย�อนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท�านั้น อัพเดทเป̀นป�จจุบัน รายการสุดทEายควรดําเนินการมาแลEว ไม�เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืน

วีซ�า ** 
** ผูEท่ีประกอบอาชีพ มีหนEาท่ีการงาน จําเป̀นจะตEองมีบัญชีส�วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชEประกอบการพิจารณาไดE แต�

ไม�สามารถใชEย่ืนแทนบัญชีส�วนตัวไดE ซ่ึงหากมีแต�บัญชีบริษัท เจEาหนEาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนไดE ** 
5. สําเนาทะเบียนบ�าน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย-า (ถ�ามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ�ามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูEเดินทางอายุต่ํากว�า 18 ปaบริบูรณ") 



** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป̀นเด็กอายุต่ํากว�า 18 ปaบริบูรณ"และ ไม�เดินทางพรEอมบิดามารดา  
หรือเดินทางพรEอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณีเด็ก ไม�ไดEเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป@นต�องมี หนังสือยินยอมใหEบุตรเดินทาง ไปต�างประเทศ ท่ีออกโดย
สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ�าน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน�าหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา , หนังสือรับรองค-าใช-จ-าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร�อมลงนามสําเนาถูกต�อง 
- กรณีเด็ก ไม�ไดEเดินทางกับ บิดา จําเป@นต�องมี หนังสือยินยอมใหEบุตรเดินทาง ไปต�างประเทศ (ของมารดา) ให�บุตร
เดินทางไปต-างประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ�าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน�า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค-าใช-จ-าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม�ไดEเดินทางกับ มารดา จําเป@นต�องมี หนังสือยินยอมใหEบุตรเดินทาง ไปต�างประเทศ (ของบิดา) ให�บุตร
เดินทางไปต-างประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ�าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน�า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค-าใช-จ-าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู-ในการดูแลของฝjายใดฝjายหนึ่ง 
- สําเนาพาสปอร ต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 

** กรณีรับรองการเงินใหEบุคคลในครอบครัว จําเป̀นตEองเก่ียวขEองกันทางสายเลือดเท�านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นEอง , 
สามี , ภรรยา สามารถอEางอิงไดEจากทะเบียนบEาน ทะเบียนสมรส จําเป̀นตEองแนบสําเนามาดEวย และจําเป̀นตEองย่ืน

เอกสารสําคัญดังนี้ ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท�านั้น โดยระบุช่ือเจEาของบัญชี (ผูEรับรอง) 

ยืนยันรับรองให�กับผู�ถูกรับรอง จําเป@นต�องออกมาแล�ว ไม�เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซ�า ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูE
ถูกรับรอง ใหEถูกตEองตามหนEาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย�อนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท�านั้น อัพเดทเป̀นป�จจุบัน รายการสุดทEายควรดําเนินการมาแลEว ไม�เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืน

วีซ�า ** 
** จําเป̀นตEองใชEท้ังผูEรับรอง และ ผูEถูกรับรองไม�ว�ากรณีใดก็ตาม หากไม�เป̀นไปตามเง่ือนไข เจEาหนEาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนไดE 

** 
** หลักฐานทางการเงินขEางตEน ตEองเป̀นบัญชีเดียวกันเท�านั้น เช�น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 
- เอกสารเพ่ืออ�างอิงความสัมพันธ  อาทิ สําเนาทะเบียนบ�าน/สมรส/สูติบัตร 

 
 
 
 



แผนท่ีการเดินทาง เพ่ือการย่ืนคํารEองขอวีซ�าท�องเท่ียวเชงเกEน ประเทศเนเธอร"แลนด" 
สถานท่ีย่ืนคํารEองวีซ�า : ศูนย"ย่ืนคํารEองขอวีซ�า VFS ประเทศเนเธอร"แลนด" อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟkศ ช้ัน 29 
ทางอาคารสามารถจอดรถได� ประทับตราจอดรถได�ฟรี 1 ชั่วโมง  
การเดินทาง : รถไฟฟ�า BTS ลงท่ี สถานีนานา ทางออกท่ี 3 เป@นการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด 
ซอย สุขุมวิท 13 เข�าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู-ทางด�าน 
ขวามือ สังเกตได�ง-าย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณร�านกาแฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร"มกรอกขEอมูลเบ้ืองตEน เพ่ือขอย่ืนวีซ�าท�องเท่ียวเชงเกEน ประเทศเนเธอร"แลนด" 
1. ชื่อ - นามสกุล ป�จจุบัน ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปdเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย-า            หม�าย            แยกกันอยู- 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอร ต ................................................................................................................. 

วันท่ีออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 
8. ท่ีอยู�ป�จจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยู�จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย  ....................... 
9. เบอร"โทรศัพท"มือถือ .......................... อีเมลล" ........................................................................ 
10. อาชีพป� จจุ บั น  (การงาน/การเรียน ) กรุณ าระบุอาชีพ , ตําแหน- ง, หากเป@ นแม-บ� าน/เกษียณ อายุกรุณ าระบุ

ด�วย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา และท่ีอยู� ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย  ...................... 
เบอร"โทรศัพท"มือถือ ......................... อีเมลล" ......................................................................... 

12. วีซ-ายุโรป (เชงเก�น) ท่ีเคยได�รับในระยะเวลา 3 ปdท่ีผ-านมา 
ไม-เคย 

   เคยได�รับ     
ประเทศ ...................................................... ใช�ได�ตั้งแต-วันท่ี .................. ถึงวันท่ี ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใช�ได�ตั้งแต-วันท่ี .................. ถึงวันท่ี ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใช�ได�ตั้งแต-วันท่ี .................. ถึงวันท่ี ...................... 

13. ท-านเคยถูกปฏิเสธวีซ-าหรือไม- 
ไม-เคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบค-าใช�จ-ายในการดํารงชีพระหว-างการเดินทางและพํานักของผู�สมัคร 
   ตัวผู�สมัครเอง 
   มีผู�อ่ืนออกค-าใช�จ-ายให� ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ  .......................... 
15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร-วมกับท-าน ..................................................... ความสัมพันธ  .......................... 

 
** ผูEสมัครทุกท�านกรุณากรอกขEอมูลตามความเป`นจริงทุกขEอโดยละเอียด 

ขEอ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหEละเอียดและชดัเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชน"ของตัวท�านเอง 
การพิจารณาอนุมตัิวีซ�าเป`นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท�าน้ัน ทางบริษัทเปน̀เพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริการดEานเอกสารใหEแก�ผูEเดนิทางเท�าน้ัน ** 


