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World Heritage Mid of Europe 
เนเธอร์แลนด์-เบลเย่ียม-เยอรมัน 7 วัน 

บินตรงเข้า-ออกอมัสเตอรด์มั!!.. 
 
 

เต็มอ่ิมเท่ียว 3 ประเทศ .. ชมหมู่บา้นกงัหนัลมสญัลกัษณข์องชาวฮอลแลนด ์ 

เท่ียวรอ็ตเตอรด์มัและกรงุเฮก เยีย่มหนนูอ้ยมาเนเคนพีส  

ชมเมืองมรดกโลกท่ีเมืองบรจูจ ์เท่ียวเมืองเกนท ์ 

และชอ้ปป้ิงยา่นเมืองเก่าเมืองโคโลญจ ์ 
 

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอีกหนึง่เสน้ทำงสวยในยุโรป น ำท่ำนเยือนประเทศในกลุ่มเบเนลกัซ์ เทีย่วสำมประเทศกบั 
เนเธอรแ์ลนด,์ เบลเยีย่ม และเยอรมนั น ำท่ำนชมเมอืงสวยๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

อมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอรแ์ลนดห์รอืฮอลแลนด ์ อดตีอำณำจกัรใหญ่ในดำ้นกำรคำ้ทำงทะเล และ
ยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของศำลโลกอีกดว้ย ชมธรรมชำตทิีง่ดงำมและเมอืงใหญ่ทีส่วยงำม 

กรงุเฮก  เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศเนเธอแลนด ์รองจากกรงุอมัสเตอรด์มัและรอ็ตเตอรด์มั เป็นทีต่ ัง้ของรฐัสภา
และเป็นทีต่ ัง้ของศาลโลก  

รอ็ตเตอรด์มั เมอืงท่าหลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ามาส เป็นเมอืงท่า
ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 
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บรจูจ ์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลำนเดอรต์ะวนัตกและไดร้บักำรประกำศกบัยูเนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 

บรสัเซลส ์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ม ชมเมอืงทีง่ดงำมและสญัลกัษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิพสิ ใหท้่ำน 

ถ่ำยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเทีย่วเมอืงบรจูจ์ทไีดช้ือ่วำ่เป็นเวนิสแห่งเบลเยีย่ม 

โคโลญจ ์ เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนั รองจากเมอืงเบอรล์นิ ฮมับวรก์ และมวินิค ถอืเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของรฐันอรท์ไรน์-เวสท์ฟาเลนิ และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของเยอรมนั มมีหาวทิยาลยัทีม่คีวาม
เกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีสุ่ดในทวปียุโรปและเป็นมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 

หมู่บ้านกีธรูน์  หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีม่คีวามน่ารกัและมเีสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวนัตกทีอ่บอุ่นมคีลองขนาดเลก็ไหลผา่น 
เกดิเป็นทศันียภาพงดงาม ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์ 

ซานสคนัส์ หมูบ่ำ้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์หมูบ่ำ้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่ำแก ่ทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ำ้น
แห่งนี้ถอืวำ่เป็นสถำนทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัิศำสตรข์องกงัหนัลมเอำไวเ้ป็นอย่ำงดี  

 

 

ก าหนดการเดินทาง   13-19 ก.พ. / 14-20 มี.ค. / 18-24 มิ.ย.2563 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์  
10.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบิน EVA Air 

เคาน์เตอร ์R  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
12.50 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ น าท่านบินตรงสู่นครอมัสเตอร์ดมั โดยสายการบิน EVA Air  
  เท่ียวบินท่ี BR075 
19.35 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้ 
  เมอืงและศลุกำกร  
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Corendon Village - The Urban Hotel Schiphol-Amsterdam หรอื

 ระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง อมัสเตอรด์มัส์-เฮก-รอ็ตเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่กรงุเฮก Hague (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี เมอืงใหญ่อนัดบั 3 
ของประเทศเนเธอแลนด ์รองจำกกรงุอมัสเตอรด์มัและรอ็ตเตอรด์มั นอกจำกจะเป็นทีต่ ัง้ของรฐัสภำแลว้ กรงุ
เฮก ยงัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของศำลโลกอกีดว้ย สถำนทูตของเกอืบทุกประเทศกต็ัง้อยู่ทีน่ี่รวมถงึสถำนทูตของ
ประเทศไทย น ำท่ำนชมกรงุเฮกชมและถ่ำยภำพดำ้นนอกกบัอำคำรสวยงำมของทีท่ ำกำรศำลโลกหรอืวงัแห่ง
สนัตภิำพ Peace Palace ซึง่เป็นทีรู่จ้กัเมือ่กรงุเฮกเป็นเจำ้ภำพในกำรจดัประชมุสนัตภิำพระหวำ่งประเทศ 2 
คร ัง้ในปี พ.ศ.2442 และปี พ.ศ.2450 อสิระใหท้่ำนถ่ำยรปูตำมอธัยำศยั อำท ิพพิธิภณัฑ์ศลิปะทีต่ ัง้ของตูเ้กบ็
ภำพวำดของกษตัรยิ์และเป็นทีเ่กบ็ผลงำนของศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง และยงัมอีำคำรสวยงำมของโรงแรมบนิเนน
ฮอฟ โบสถ์เซน้ต์จำคอ็ปเคริก์ประกอบดว้ยหอคอยสงูกว่ำ 100 เมตรมเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นย่ำนใจกลำง
เมอืงกรงุเฮก เชน่ ย่ำนทำวน์สแควร ์เป็นตน้  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองรอ็ตเตอรด์มั Rotterdam เมอืงท่ำหลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ
  เนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำมำส รอ็ตเตอรด์มันบัเป็นเมอืงท่ำ
  ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลกและเป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัอรีำสมสุ ซึง่มชีือ่เสยีงดำ้นเศรษฐศำสตร ์และ 
  สถำบนัสถำปัตยกรรมแห่งเนเธอรแ์ลนดย์ุคใหม ่ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บักำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วเป็น "เมอืง
  แห่งสถำปัตยกรรม" น ำท่ำนชมเมืองรอ็ตเตอรด์มั ทีม่ลีกัษณะต่ำงจำกเมอืงอื่นๆ แวะถ่ำยรปูกบั  
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  สะพำนขำวอรีำสมสู (Erasmus Bridge) และสะพำนแดงวลิเลมส ์(Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพำนซึง่เชือ่ม
  เมอืงสองฝัง่ทีถู่กคัน่กลำงดว้ยแมน่ ้ำมำสเขำ้ดว้ยกนั จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปูกบั ศำลำว่ำกำรประจ ำเมอืงรอ็ต
  เตอรด์มั (City Hall of Rotterdam) อำคำรซึง่รอดพน้จำกกำรโดนถล่มเมอืงโดยกองทพัของอดอล์ฟ ฮติเลอร ์
  ในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 น ำท่ำนเขำ้ชม บ้านลูกเต๋าไคก์คมูสู (The Kijk Kubus The Cubic Houses) 
  กลุ่มอำคำรเหลอืงขำวทรงลูกเต๋ำ 39 หลงั ซึง่ไดร้บัรำงวลัชนะเลศิกำรออกแบบสำขำประหยดัพลงังำนโดย
  สถำปนิกนำม Piet Bloem 
ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั NH Rotterdam หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม รอ็ตเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์-บรจูจ-์บรสัเซลส์ (เบลเยีย่ม) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูเ่มืองบรจูจ ์หรอืฉำยำเวนิสแห่งเบลเยีย่ม หรอื Venice of the North เมอืง
  ใหญ่ทีส่ดุและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลำนเดอรต์ะวนัตกทีไ่ดร้บักำรประกำศกบัยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 
  ในปี ค.ศ. 2000 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมืองเก่าบรจูจ ์ทีย่งัคงควำม
  เป็นเอกลกัษณ์และสถำปัตยกรรมกำรกอ่สรำ้งอำคำรของชำวเบลเยีย่มตัง้แต่ศตวรรษที ่16 รำยลอ้มดว้ยคู
  คลองน้อยใหญ่ ซึง่ไดร้บักำรอนุรกัษ์มำจนถงึปัจจุบนัและคงควำมสวยงำมไมแ่พเ้มอืงหลวงอย่ำงบรสัเซล  น ำ
  ท่ำนเยีย่มชมโบสถ์พระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์Basilica of the Holy Blood โบสถ์โรมนัคำทอลกิ สรำ้งขึน้ในสมยั 
  ศตวรรษที ่12 ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงบรจูจ์ เป็นทีเ่กบ็พระโลหติศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซู ซึง่เป็น 1 ในสถำนทีท่ี ่
  ไดร้บักำรประกำศเป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก จำกนัน้น ำท่ำนสูบ่รเิวณแกรนดเ์พลซ หรอือำคำรเบลฟร ีที่ 
  นบัวำ่เป็นฮอล์ลทีก่อ่สรำ้งดว้ยอฐิและนบัวำ่มขีนำดใหญ่ทีส่ดุของเบลเยีย่ม และยงัมตีลำดทีเ่กำ่แกม่ำจำก 
  ศตวรรษที ่15 ทีย่งัคงอนุรกัษ์บำ้นเรอืนในยุคกลำงไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ี 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุบรสัเซลส ์เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30  
  ชัว่โมง) น ำท่ำนชมและถ่ำยรปูภำยนอก อะโตเมี่ยม ประตมิำกรรมอนังดงำมสญัลกัษณ์ของงำนแสดงสนิคำ้
  โลกเอก็ซ์โป ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงำนชิน้ส ำคญัและปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่ำง
  หนึ่งของกรงุบรสัเซลส ์ จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงและชมควำมสวยงำมของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ ทีเ่ป็นแลนด์
  มำรค์ของบรสัเซลส ์สถำนทีต่ ัง้ของอดตีพระรำชวงัหลวง ศำลำวำ่กำรเมอืงเกำ่ทีม่สีรำ้งดว้ยศลิปะหลำยยุค
  สมยัทัง้สไตล์โกธคิ บำรอ็คและรอ็คโคโค น ำท่ำนถ่ำยรปูคูก่บัหนูน้อยมาเนเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่   
  สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัยิง่ของบรสัเซลสแ์ละเลอืกซื้อของฝำกและชอ็คโกแลต็รปูหนูน้อยมำเนเคสพสิแสนอร่อย 
  ซึง่ประเทศเบลเยีย่มยงัเป็นประเทศทีม่ชี ือ่เสยีงดำ้นควำมอรอ่ยของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย อสิระใหท้่ำนเลอืกซื้อ
  สนิคำ้หรอืขอฝำกของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั   
ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Gresham Belson หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม)-โคโลญจ ์(เยอรมนั) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองโคโลญจ ์ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืง

ใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนั รองจำกเมอืงเบอรล์นิ ฮมับวรก์ และมวินิค ถอืเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
รฐันอรท์ไรน์-เวสท์ฟำเลนิ และยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแกท่ีสุ่ดของเยอรมนัอกีดว้ย ซึง่สรำ้งขึน้โดยชำว
โรมนัในปี ค.ศ.50 ตวัเมอืงตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ ้ำไรน์ มมีหำวทิยำลยัทีม่คีวำมเกำ่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุในทวปี
ยุโรปและเป็นมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 
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กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนถ่ำยรปูภำยนอกกบัมหาวิหารโคโลญจ ์เป็นมหำวหิำรที่อยู่ในรำยชือ่ของสถำนทีแ่ห่งมรดกโลก เริม่
  กอ่สรำ้งมำตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหำใหต้อ้งหยุดพกักำรกอ่สรำ้งไปบำ้ง จงึตอ้งใชเ้วลำกวำ่หกรอ้ยปีจงึสรำ้ง
  เสรจ็สมบรูณ์ และสรำ้งเสรจ็ในปี 1880 มหำวหิำรโคโลญจ์ เป็นศำสนสถำนของครสิต์ศำสนำโรมนัคำทอลกิ 
  นบัเป็นวหิำรที่ใหญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 
  เมตร กวำ้ง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สรำ้งเพื่ออุทศิใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ำร ีจำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่น
  ในเขตเมอืงเกำ่ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของสถำนทีส่วยงำมและส ำคญัหลำยแห่ง ชมมหำวหิำรเซน้ต์มำรต์นิ ศำลำกลำง
  แห่งเมอืงโคโลญจ์ และเดนิเล่นบรเิวณรมิฝัง่แมน่ ้ำไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้ำสำยหลกัของเยอรมนัทีเ่ชือ่มต่อไปยงั 
  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นและเลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดเ์นม อำท ิH&M  MediaMarkt,  
  Esprit, Mango, Zero, Tommy Hilfigure รวมถงึสนิคำ้ทีร่ะลกึต่ำงๆ จำกย่ำน Hohestrasse และ  
  Schildergasse **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่าน 
  รบัประทานอาหารค า่ตามอะธยาศยั** 
  สมควรแกเ่วลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัในเขตเมอืงเลเวอรค์เูซ่น Best Western Leoso Hotel  
  Leverkusen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  โคโลญจ ์(เยอรมนั)-กีรธ์รูน์-ซานสคนัส์-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
    น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บ้านกีธรูน์ Giethoorn Village 

 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย  น ำชมเมอืงทีป่ระกอบไปดว้ยหมู่บำ้นเลก็ๆ ทีม่คีวำมน่ำรกัมำกมำย มผีูค้นอำศยัอยู่รำวๆ 2,600 คน  
  สว่นมำกเป็นชำวไรท่ีม่ฐีำนะด ีบำ้นแต่ละหลงัมกีำรออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตล์ตะวนัตกทีแ่สน
  น่ำรกัอบอุ่น มคีลองขนำดเลก็ทีม่คีวำมยำวกว่ำ 7.5 กโิลเมตร แทรกตวัไปทัว่หมูบ่ำ้น มสีะพำนไมท้รงสวย
  มำกกวำ่ 170 สะพำน ไวเ้ชือ่มระหว่ำงบำ้นเรอืนเขำ้หำกนั ชำวบำ้นทีน่ี้ใชเ้รอืเป็นพำหนะในกำรเดนิทำง 
  สญัจรเท่ำนัน้ ไมเ่วน้แมแ้ต่บรุษุไปรษณีย์กต็อ้งพำยเรอืสง่ไปรษณีย์เชน่กนั และนี้กก็ลำยเป็นเอกลกัษณ์ที่ 
  แสนมเีสน่ห์ของหมูบ่ำ้นกธีูรน์ จนท ำใหไ้ดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็นเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(The Venice of 
  the Netherlands) ในปี 1958 ภำพยนตรต์ลกชือ่ดงัของ Bert Haanstra อย่ำง Fanfare ไดใ้ชห้มูบ่ำ้นกธีูรน์
  เป็นฉำกหลกัในกำรถ่ำยท ำ และมผีลท ำใหห้มูบ่ำ้นไรถ้นนแห่งนี้ กลำยเป็นทีรู่จ้กัในวงกวำ้ง จนม ี
  นกัท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมมุโลกพลดักนัมำเยีย่มชมควำมสวยงำมสดุโรแมนตกิของหมูบ่ำ้นกธีูรน์ ใหท้่ำนชม
  ทศันียภำพของหมูบ่ำ้นและ น าท่านล่องเรือในล าคลองน ้าใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธ์ิ ชมบำ้น 
  เรอืนทรงน่ำรกัทีเ่รยีงรำยอยู่รมิฝัง่ เพลดิเพลนิไปกบัดอกไมห้ลำกสสีนัต่ำงๆ (ในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละฤด ู
  รอ้น) และใหท้่ำนเลอืกซื้อสนิคำ้ทีร่ะลกึเป็นของฝำก สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซานสคนัส์  
  Zaanse Schans เมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของหมูบ่ำ้นวฒันธรรมของเนเธอรแ์ลนด์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2  
  ชัว่โมง) น ำท่ำนชมหมู่บ้านวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานส์สคนัส์ หมูบ่ำ้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเกำ่แก ่ทีต่ ัง้อยู่
  ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ำ้นแห่งนี้ถอืวำ่เป็นสถำนที่ทีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิำสตรข์องกงัหนัลม 
  เอำไวเ้ป็นอย่ำงด ีซึง่จะไดพ้บกบัควำมสวยงำมอย่ำงลงตวัของหมูบ่ำ้นทีส่รำ้งขึน้สไตล์บำ้นไมแ้บบฮอลแลนด ์
  สมัผสับรรยำกำศแบบชนบททีส่วยงำม ซึง่ประกอบไปดว้ยแมน่ ้ำ ทุ่งหญำ้ และกำรปศสุตัว ์ใหท้่ำนได้ 
  ถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์ส ำคญัของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนัของ 
  ประเทศนี้ไดม้กีำรใชป้ระโยชน์เป็นอย่ำงยิง่โดยเฉพำะในดำ้นกำรผนัน ้ำ วดิน ้ำ ระบำยน ้ำเพื่อเอำดนิในทะเล
  มำใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ ชมกำรท ำรองเทำ้ไม ้ทีถ่อืเป็นของและสนิคำ้ทีร่ะลกึทีส่ ำคญัของ 
  เนเธอรแ์ลนด ์และกำรท ำชสีแบบเนเธอรแ์ลนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงั จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุ  
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  อมัสเตอรด์มัส์ 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Corendon Village - The Urban Hotel Schiphol-Amsterdam  
  หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  อมัสเตอรด์มั-สนามบินสคิปโพล (เนเธอร์แลนด)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนชมกรงุอมัเสตอร์ดมัเมอืงแห่งสำยน ้ำ เมอืงทีไ่ดส้มญำนำมวำ่เวนิสแห่งยุโรป เมอืงทีอ่ยู่ต ่ำกว่ำ

ระดบัน ้ำทะเล ซึง่ตลอดสองฝัง่แมน่ ้ำแอมเทลจะพบเหน็บำ้นเรอืนแพทีจ่อดเรยีงรำยประดจุหมูบ่ำ้นกลำง
สำยน ้ำอำคำรบำ้นเรอืนทีต่ ัง้อยู่บนสองฝัง่ ถงึแมว้ำ่จะไมอ่ำจเอ่ยไดว้ำ่มคีวำมคลำสสคิ แต่กม็เีอกลกัษณ์ที่ 

 คูค่วรแก่กำรไปเยอืน ชมย่ำนเมอืงเก่ำและย่ำนจตัุรสัดมัสส์แควร ์ชมและถ่ำยรปูดำ้นนอกกบัพระรำชวงัหลวง 
Royal Palace หรอืภำษำดชัท์ Konniklijk Paleis สรำ้งขึน้ในปี 1648-1654 เพื่อใชเ้ป็นศำลำว่ำกำรเมอืง จน
มำในปี 1808 ในสมยัของกษตัรยิ์ Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมำใชเ้ป็นทีพ่กัอำศยัของรำชวงศ์ปัจจุบนั
พระรำชวงัแห่งนี้ ไดถู้กใชเ้ป็นทีร่บัรองพระรำชอำคนัตุกะของพระรำชนิี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนสูท่่ำเรอื ใหท้่ำน ล่องเรือหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยำกำศของเมอืงเก่ำอมัสเตอร์ดมัทีส่รำ้งอยู่รมิ 2 

ฝัง่คลองทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุขึน้มำเพื่อควบคมุระดบัน ้ำของแมน่ ้ำแอมสเตลที่
มกัจะเอ่อลน้เขำ้ท่วมในเมอืงจนเป็นหนึ่งในต ำนำนของชือ่เมอืงและปัจจุบนัชำวเมอืงยงัใชส้ญัจรไปมำพร้อม
กบัสถำปัตยกรรมรูปปนูปั้นต่ำงๆ บง่บอกถงึควำมมฐีำนะศกัดนิำและบำ้นบำงหลงัมอีำยุเก่ำแกก่วำ่รอ้ยปี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวธิกีำรเจียรนยัเพชร 1 ในสนิคำ้ออกทีส่ ำคญัของ
เนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะท ำใหเ้ขำ้ใจถงึวธิกีำรในกำรเลอืกซื้ออญัมณีล ้ำคำ่นี้ ท่ำนมโีอกำสเขำ้ชมโชวร์ูมทีจ่ะน ำเพชร
น ้ำดขีนำดต่ำงๆ มำใหท้่ำนไดช้ม  

17.00 น. สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิสคปิโพล และเผือ่เวลำใหท้่ำนท ำคนืภำษทีีส่นำมบนิ 
21.30 น. น าท่านออกเดินทางจากกรงุอมัสเตอรด์มัส์ โดยสายการบิน EVA Air เท่ียวบินท่ี BR076 
 

วนัทีเ่จด็  สุวรรณภมิู  
14.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบั

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง    13-19 ก.พ. / 14-20 มี.ค. / 18-24 มิ.ย.2563 
 

World Heritage mid of Europe 
เนเธอรแ์ลนด์-เบลเยี่ยม-เยอรมนั 7 วนั (BR) 

ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน  
(กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว มาร่วม

เดินทางกบัคณะ) 

13-19 ก.พ./ 
14-20 มี.ค.63 

18-24 มิ.ย.63 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 45,900 27,900 28,900 

ท่านทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,500 6,500 

 **ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

  
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ EVA Air เสน้ทาง กรงุเทพฯ-อมัสเตอรด์มัส์-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่านต่อหอ้ง) *บางโรงแรมททีพกัและบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการและคา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่14 พ.ย
 2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
 การบนิ 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
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 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้และคา่บรกิารนัดหมายและแปลเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่น

เดนิทาง) 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถและหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่น

เดนิทาง) 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งดแูลทรพัย์สนิของท่านดว้ยตนเอง 
 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตรินุแรง หรอื ทรพัย์สนิ 
หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัย์สนิสญูหาย เป็นตน้ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

การยกเลิก 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน
นัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงให้กบัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรนุแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนิดของผูเ้ดนิทาง ดงันัน้ท่านที่
แพอ้าหารเลก็น้อยควรเตรยีมยาประจ าตวัไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีท่านทีแ่พอ้าหารหลายชนิดหรอืแพ้
อาหารในระดบัรนุแรง 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใช้ยาเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเนเธอรแ์ลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 18 ปี  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทูตเนเธอรแ์ลนดไ์มอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหวำ่งทีส่ถำนทูตพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทูตงำ่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี้แจงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 10 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากว่า 7 วนันับจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
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เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายให้บคุคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั และหนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิทีอ่อกโดยธนาคาร (Bank 
Certify) ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและผูไ้ดร้บัการรบัรองค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชี
การเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่า
ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 
  

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 18 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย).......................................................................................................................... ......... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................. ............... 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)................................................................................ ............. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

กรณีท่ีทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตท่ีออกวีซา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

 
 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

 

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
 

 


