
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 

09.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบิน EVA 

AIRS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ คอย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

12.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR075 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินสคิปโฮล กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้า Amstel เป็นเมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์และเป็นเมืองศูนยก์ลาง

ประวัติศาสตรท์ี่ส  าคญัแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั DORINT AIRPORT HOTEL, AMSTARDAM หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหนัลมซานสค์นัส ์–  DESIGNER OUTLET ROERMOND –  

   เมืองโคโลญ (เยอรมนั) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสค์นัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

40 นาที)  ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์ท่ี

ใชก้งัหนัลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิต

น ้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม ้นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภัณฑ์ท่ี

น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอร่ี–ชีสฟารม์ นาฬิกา รา้นขายเคร่ืองกาแฟและชา  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมสช์ั้นน าอย่างจุใจ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, GUESS, SUPERDRY ,NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, 

CLARK, DESIGUAL, KIPLING, LEVI’S, ฯลฯ  

ค า่ *** อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง *** 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) เมืองส าคญัริมแม่น ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลาง

ทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตน ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อนั

ลือช่ือ 

   น าคณะเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO AIRPORT HOTEL , COLOGNE หรอืเทียบเท่า 

 

 

 



 

วนัที่สาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตรุสัโรเมอร ์– ถนน ZEIL 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ จากน้ันใหท่้านถ่ายรูปกบั มหา

วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเร่ิมก่อสรา้งมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุด

พกัการก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 

1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่

และสูงท่ีสุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 

เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพ่ืออุทิศใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี (ไม่

รวมโซน Chamber&Tower) 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยูบ่น

ริมฝั่งแม่น ้าไมน์ เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษัตริย์

และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เ ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน 

นอกจากน้ีแฟรงเฟิร์ตยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของเยอรมณีและเป็น

เมืองท่ีมีความร า่รวยมากท่ีสุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ยน าท่านแวะชม น าท่านแวะถ่ายรูป ณ 

จตุรสัโรเมอร ์(Romerberg)ซ่ึงหมายถึงค าว่าโรมนัในภาษาเยอรมนั บา้นท่ีซ้ือโดยสภาเมือง

ใน1405 จากครอบครวัพอ่คา้เศรษฐี บา้นหลงักลางกลายเป็นศาลากลางจงัหวดัในเวลาต่อมา

และมีการเชื่อมต่อในภายหลงักบัอาคารขา้งเคียงรวมจ านวน 9 หลงัเป็นยา่นตลาดเก่าหรือ

Complex ของนครแฟรงก์เฟิรต์ โดยในอดีต Complex แห่งน้ีถูกท าลายพินาศย่อยยบัโดย

ระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง แต่ไดถู้กฟ้ืนฟูใหก้ลับมามีสภาพดีดัง่เดิม น าท่าน

เดินทางสู่ ยา่นถนน ZEIL ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย อิสะชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดเ์นมชั้นน าตามอธัยาศยั  

 



 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั NH HOTEL, FRANKFURT หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ แฟรงกเ์ฟิรต์ - ลกัเซมเบิรก์ – บรสัเซลส ์(เบลเยยีม) – อะตอมเม่ียม –  

  จตรุสักรองดป์ลาซ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบิรก์ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) นครรฐัท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.

กม.) ผ่านชมยา่นเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมยัโรมนั 

โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  

พระราชวงัท่ีประทบัของแกรนดด์ยุค  อาคารรฐัสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมยั

โรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองท่ีบา้นเรือนตั้งเรียงรายอยูใ่นแนวหุบเขาดูสวยงามยิง่ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเท่ียวสู่ เมืองบรสัเซลส ์(Brussels)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที)

เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมและยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพ

ยุโรปอีกทั้งยงัเป็นศูนยบ์ัญชาการกลางขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือหรือ 

NATOอีกดว้ย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อะตอมเม่ียม (Atomium) ท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปทรง

อะตอมสูง 102เมตร ก่อสรา้งในรูปทรงท่ีเป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอรแ์ซล เอ็กซิบิชัน่ 

ในปี ค.ศ.1958น าท่านเขา้สู่ จตุรสักรองดป์ลาซ (Grand Place of Brussel) ถือเป็นหวัใจ

ส าคญัของเมืองบรสัเซลส ์(Brussels) ซ่ึงชาวเบลเยี่ยมยกยอ่งใหว้่าเป็น จตุรสัท่ีงดงามท่ีสุดใน

โลก เป็นกลุ่มอาคารท่ีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรค้ โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึง

องคก์รยูเนสโกย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจตุัรสั 

กรองด ์ปลาซ ถูกทหารฝรัง่เศสยิงระเบิดเขา้ท าลายเพ่ือแกแ้คน้ท่ีฝรัง่เศสเคยแพส้งครามใน

เบลเยี่ยมตอนใตช้าวเมืองบรสัเซลร่วมแรงร่วมใจช่วยกนับูรณะอาคารกระทัง่กลบัมาดูดีอยา่ง

เดิม หลงัจากน้ันมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนดูสวยงามดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั น าท่านถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกกบั รูปป้ันเด็กนอ้ยยนืปัสสาวะแมนิเกนพิส (Manneken Pis) สญัลกัษณ์ของ

เมืองน้ี และน ้าจากน ้าพุน้ีชาวเมืองและชาวต่างชาตินิยมด่ืมกนัเม่ือมาถึงกรุงบรสัเซลส ์ 

 

 

 

 

 

              

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD


 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS HOTEL, BRUSSELS หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ บรสัเซลส ์– บรูจก ์– อมัสเตอรด์มั – จตรุสัดมัสแควร ์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจก ์(Bruges) (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) เมืองหลวงของแควน้ฟ

ลนัเดอร ์ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป  ซ่ึงเมืองบรูจกไ์ดร้บัการกล่าวขาน

วา่เป็น เวนิสแหง่ตอนเหนือ เป็นเมืองท่ีเงียบสงบ และเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องการผสมผสาน

ระหว่างอารยธรรมในยุคสมยักลางและสมยัใหม่ไดอ้ย่างลงตวั อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดร้บัการ

ขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอี้กดว้ย นอกจากน้ี เมืองบรูจกย์งัมีธรรมชาติ

อนังดงาม มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายซ่ึงลว้นแต่แสดงใหเ้ห็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมือ

งบรูจก ์

 น าท่านสู่จตุัรสัใจกลางเมืองบรูจก ์ ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมือง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1เฮคตาร ์เป็น

ท่ีตั้งของงานสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ามากมาย ทั้ง หอระฆงัเก่าแก่ในสมยัศตวรรษท่ี 12 

ศาลาว่าการเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลนี์โอ โกธิค รวมทั้งรูปป้ัน Jan Breydel และ 

Pieter de Coninck ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางจตุัรสั ยิง่ไปกวา่น้ันจตุัรสัแหง่น้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของรา้นอาหาร 

และรา้นคา้อีกมากมาย อาทิ รา้นสินคา้แฟชัน่ชั้นน า และช๊อคโกแลต ของฝากขึ้ นชื่อของ

ประเทศเบลเยีย่ม  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) น าท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam 

Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ี

จกัรพรรดิ นโปเลียนแหง่ฝรัง่เศสเรืองอ านาจ  

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หก อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – HEINEKEN 

EXPERIENCE - สนามบินอมัสเตอรด์มั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ ล่องเรอืหลงัคากระจก (Love Boat) ชมชีวิตความเป็นอยูช่าวดชัต ์

ท่ีสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณพิ์เศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช่ั้นบนสุด

ของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอรนิ์เจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างเสน้ทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนท่ีอยู่ ริม

คลองท่ีมีอยู่มากถึง 2,500หลัง ต่อดว้ยการชมเขตเมืองเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้

ช านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก 



 

และมีชื่อเสียงและฝีมือระดบัเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชยัมงกุฎเพชร “โคอินอร”์ ของ

สมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแหง่องักฤษ  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าทุกท่านสู่ HEINEKEN EXPERIENCE เบียรไ์ฮเนเกน้ เชื่อว่าทุกคนตอ้งรูจ้กั ตน้ก าเนิดของ

เบียรไ์ฮเนเกน้อยู่ท่ีเมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนดน่ี์เอง ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1864 

ปัจจุบนัไฮเนเกน้เป็นบริษัทผลิตเบียรร์ายใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 3 ของโลก เป็นเบียรท่ี์มีคุณภาพ

และรสชาติดีท่ีสุด การนัตีดว้ยรางวลัมากมาย ต่อมา โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเกน้ไดปิ้ดตวัลง 

และถูกดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑใ์หนั้กท่องเท่ียวไดเ้ยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจดัแสดงประวติั

ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเบียรแ์ห่งน้ีขึ้ นมา ขั้นตอนการผลิตเบียรแ์ละยงัเปิดใหนั้กท่องเท่ียวสามารถล้ิม

ลองรสชาติของเบียรไ์ดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ

เลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.40 น.  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR076 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชัว่โมง) 

วนัที่เจด็ เดินทางถึงกรุงเทพฯ   

13.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

17 – 23 พฤษภาคม 2561 49,999 49,999 48,999 8,000 31,999 

24 – 30 พฤษภาคม 2561 49,999 49,999 48,999 8,000 31,999 

07 – 13 มิถุนายน 2561 49,999 49,999 48,999 8,000 31,999 

16 – 22 มิถุนายน 2561 49,999 49,999 48,999 8,000 31,999 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าเนเธอแลนด*์* 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

 
 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยูโร/ทริป/ทา่น 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 14 ยูโร/ทริป/ทา่น 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัท่ีสแกนน้ิว) 

 



 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  



 

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 



 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั้น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า 

(มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบ

จดทะเบียนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการ

บ านาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบัหน้าท่ีการ

งานเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นบัจากวันนดัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริงจากธนาคาร 

อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 20 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหนา้ท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณ)์ 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 

หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหน่ึง 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (เนเธอแลนด)์ 



 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา 

(ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 

(ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

 ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 20 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกดชื่อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท

เป็นปัจจบุนัไม่เกิน 20 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั้น*** 

 เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าเนเธอแลนด ์เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตเนเธอแลนด ์โดยประมาณ 15 วนัท าการ 

 หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวีซ่าเนเธอแลนด ์แลว้ ทางสถานทูตไม่

อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ 

ก็ตาม ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

 

แผนทีก่ารเดินทางเพ่ือการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า 

สถานที่ยืน่ค  ารอ้งวีซ่า: ศูนยย์ืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า VFS อาคารเดอะเทรนดี้  ออฟฟิศ ชั้น 29 

       ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทบัตราจอดรถไดฟ้รี 1 ชัว่โมง  

การเดินทาง:     รถไฟฟ้า BTS ออกสถานีนานา เป็นการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด 

    ซอย สุขุมวิท 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูท่างดา้น 

    ขวามือ สงัเกตไดง้่าย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ เนเธอแลนด ์

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

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

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

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

7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


