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ล่องเรือชมหมู่บ้านกธูีร์น  หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก ขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 
ถ่ายรูปกบั บ้านควิบ์ The Cube Houses เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอยีง 45 องศา 

หมู่บ้านกงัหันลม ได้ช่ือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

 

 
 



ก าหนดการเดนิทาง  วนัที ่26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน)  
วนัแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 

20.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินท่ี TG 920   บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน  
 
วนัทีส่อง แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น า้ไรน์ –  โคโลญ – ดุสเซลดอล์ฟ  
06.15 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลการกรแลว้ น าท่านเดินทางสู่

ตวัเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต เมืองศูนยก์ลางทางการเงิน การธนาคาร และ
ธุรกิจ ของประเทศเยอรมนั  จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมือง เซนต์
กอร์ เพื่อน าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้าไรน์ น า
ท่านลงเรือ ณ ท่าเรือเมืองเซนต์กอร์  สู่ที่ท่าเรือเมือง บอพพาร์ด ใช้
เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมง ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทศันียภาพ ท่ีสวยงามของสองฟากฝ่ังแม่น ้าไรน์ ซ่ึงจะ
ไม่มีสะพานขา้มแม่น ้ามาบดบงัทศันียภาพท่ีสวยงามเลยแมแ้ต่สะพานเดียว สองฟากฝ่ังเป็นไร่องุ่นสลบัปราสาท
โบราณเป็นระยะ  หมู่บา้นสวยน่ารักโบสถว์หิารยอดแหลมบา้ง เป็นโดมบา้ง บางช่วงปลูกไมด้อกไมป้ระดบัไว้
แถวร้านกาแฟริมฝ่ัง โรงแรมและร้านคา้ สวยงามหลากสีสัน การล่องเรือชมววิท่ีแม่น ้ าไรน์ซ่ึงเป็น 1 ในแม่น ้าท่ี
แปลกท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง โดยแม่น ้าจะไหลจากทิศใตข้ึ้นสู่ทิศเหนือ จนกระทั้งถึง เมืองบอพพาร์ด 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 1) 

http://bit.ly/2NMk5YE


บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ มหาวหิารแห่งเมืองโคโลญ เป็น
วหิารสไตลโ์กธิค ท่ีรอดพน้จากการถล่มระเบิดจากช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และเมืองโคโลญก็ยงัเป็นตน้ก าเนิดของน ้าหอมตระกูล 4711 
อีกดว้ย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่เมืองดุสเซลดอลฟ์ (Dusseldorf) เมืองท่ีจดัวา่เป็นเมือง
สมยัใหม่ของประเทศเยอรมนีแต่ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมเอาไวอ้ยา่งลงตวั 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
  พกัค้างคืน ณ MERCURE HOTEL DUESSELDORF SUED หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1)  
 

วนัทีส่าม    หมู่บ้านกธูีร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกธูีร์น – สวนเคอเค่นฮอฟ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
  จากนั้นน าท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) หมู่บา้นในฝันสุดโรแมนติก หมู่บา้นท่ีไม่มีรถไม่มีถนน ไม่มี

มลพิษ หรือความวุน่วายใดๆ มีแต่ล าคลอง มีสะพานไมท้รงสวยเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกนัภายในหมู่บา้นกว่า 
180 สะพาน ชาวบ้านท่ีน่ีใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจร
เท่านั้น น าท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) 
หมู่บา้นท่ีมีผูค้นอาศยัอยูร่าวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ท่ีมีฐานะ
ดี บา้นแต่ละหลงัมีการออกแบบ และการตกแต่งเป็นกระท่อมสไตล์
ตะวนัตกท่ีแสนน่ารักอบอุ่น จนท าให้ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเวนิ
สแห่งเนเธอร์แลนด์ (the Venice of Natherland) ในปี 1958 ภาพยนต์
ตลกช่ือดงัของ BEST Haanstra อยา่ง Fanfare ไดใ้ชส้ถานท่ีน้ีเป็นโลเคชัน่หลกัในการถ่ายท า และนัน่ก็เหมือนกบั
เป็นการเปิดตวัท่ีท าใหห้มู่บา้นไร้ถนนแห่งน้ี กลายเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง จนมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกพลดั
กนัมาเยีย่มชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บา้นกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) แห่งน้ีอยา่งไม่ขาดสาย 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ลซิเซ่ เพื่อน าท่านเขา้ชม   ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ ( จัดเพียงปีละหน่ึง

คร้ัง ) สวนดอกไม้แห่งน้ีเป็นความคิดริเร่ิมของ นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ่  ในปี 1949 ได้ร่วมกบัสมาคมผู ้
ส่งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้วั ไดเ้กิดแนวคิดท่ีจะมีงานแสดงไมด้อกประจ าปีแบบกลางแจง้ โดยท าการ
จัดให้เหมือนกับการได้ชมสวนจริงๆ และก็ได้เลือกเคอเค่นฮอฟแห่งน้ีเป็นท่ีจัดแสดง สวนเคอเค่นฮอฟ 
(Kerkenhof Garden)  เป็นสวนสวยท่ีผูค้นทัว่โลกปรารถนาท่ีจะมาเยอืน เป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคญัยิ่ง
ของประเทศเนเธอร์แลนด ์เป็นสวนท่ีสวยงามและสะพร่ังไปดว้ยดอกทิวลิป ซ่ึงมีมากถึงกวา่ 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี 
รวมทั้งดอกไมอ่ื้นๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั ไฮยาซินธ์ 
ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไวอ้ย่าง
สวยงามในฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมดอก



ทิวลิปและ ดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณ อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปภายในสวน 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
  พกัค้างคืน ณ BEST WESTERN PLUS AMEDIA AMSTERDAM AIRPORTหรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วนัทีส่ี่          ซานส์ คาน –  หมู่บ้านกงัหันลม – ล่องเรือหลงัคากระจก – ชมเมือง รอตเทอร์ดาม – บ้านคิวบ์ – ท่าเรือเก่า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกงัหันลม (Windmill) ซานส์ ชานส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกงัหนัลมแบบต่าง ๆ   

ซ่ึงสร้างมาเพื่อใช้งานต่างกันอาทิเช่นใช้ทดน ้ าเข้าแปลงนา,ใช้เป็น
โรงเล่ือย, โรงสีขา้ว,  เนเธอร์แลนด์เคยมีกงัหันลมอยู่ 9,000 หลงั แต่
ปัจจุบนัเหลือแค่เพียง 945 หลงั จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้านชาวดัชท์เก่าแก่
ดั้ งเดิมบ้านหลังเล็กน่ารักปลูกอยู่ริมน ้ าหน้าบ้านมีแปลงสวนดอกไม้
นานาชนิดหน้าต่างประดบัด้วยผา้ลูกไมล้วดลายต่างๆ น าท่านแวะชม
โรงงานรองเท้าไม้ ท่ีผลิตจากไมพ้ลบัเพลา ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโบราณชมวิธีการท ารองเทา้ไม้
แบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นรองเทา้ประจ าชาติของชาวฮอลแลนด ์จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อน าท่าน ล่องเรือ
หลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซ่ึงตลอดเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่าน
มา คลองเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญท่ีสุดของเมืองน้ี  และ
อมัสเตอร์ดัมก็มีคลองจ านวนมากท่ีสุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 
คลอง ยาวรวมกนั 97 กม.) และมีสะพานขา้มคลอง 600 สะพาน 
สถานท่ีส าคญัน่าชมท่ีสุดของอมัสเตอร์ดัม เกือบทั้งหมดจะอยู่ริม
คลอง รวมทั้งคฤหาสน์บา้นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ย แมก้ระทัง่ตลาดดอกไมส้ดของเมืองหลวงแห่งน้ีก็ยงัอยูริ่ม
คลอง จากนั้นน าท่านแวะชมโรงงานเจียรนยัเพชรและอญัมณี ซ่ึงเป็นงานฝีมือลือช่ือของเนเธอร์แลนด์มานานแลว้ 
พร้อมกนันั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานอีกด้วย น าท่านเดินชมย่าน 
Dam Square ถ่ายรูปพระราชวงัหลวง จากด้านนอก ซ่ึงจะเป็นย่านกลางเมืองและเป็นถนนช้อปป้ิง ของกรุง
อมัสเตอร์ดมั 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองรอตเทอร์ดาม เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ และยงัเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของโรงงาน Europoort ท่ีมีการขนส่งสินคา้จ านวนมหาศาลเพื่อเดินทาง
ไปและกลบัจากทวีปยุโรป แมว้่าจะถูกท าลายโดยการโจมตีทางอากาศ
ของเยอรมนัเม่ือปี พ. ศ. 2483 แต่กลางกรุงรอตเทอร์ดาม ไดรั้บการสร้าง
ข้ึนใหม่หลงัจากสงครามและวางแผนการเดินทางใหม่ดว้ย เต็มไปดว้ย
ย่านช้อปป้ิงย่านท่ีอยู่อาศัยและถนนสูงท่ีทันสมัยท าให้เป็นเมืองท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป น าท่านชม บ้านคิวบ์ 
The Cube Houses เป็นบา้นทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไวบ้น
เสาหกเหล่ียม เป็นรูปร่างท่ีแปลก จุดประสงคห์ลกัท่ีสร้างบา้นลกัษณะน้ี



คือเพื่อประหยดัพื้นท่ีการใชส้อยนัน่เอง จากนั้นน าท่านเดินชม ท่าเรือเก่า Old Harbor (Oude Haven) เป็นอ่าง
เก็บน ้าท่ีเตม็ไปดว้ยเรือเก่าท่ีไดรั้บการบูรณะซ่ึงหลายแห่งมีบา้นพกัท่ีเจา้ของของพวกเขาอาศยัอยู ่ท่านสามารถนัง่
ด่ืมกาแฟ มีร้านกาแฟจ านวนมากหรือเดินเล่นรอบ ๆ ดูเรือท่ีมีการทาสีหรือซ่อมแซม ระบุอายุของเรือและแสดง
ภาพของพื้นท่ีน้ีในช่วงความมัง่คัง่ของเป็นพอร์ตการคา้และอู่ต่อเรือ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 8) 
  พกัค้างคืน ณ NH CAPELLE ROTTERDAM หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 3) 
 
วนัทีห้่า       กรุงบรัสเซลส์ – อโตเมี่ยม – หนูน้อยยืนฉ่ี –  กรองด์ปลาซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 หลงัจากนั้น ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบัประติมากรรม อโตเมี่ยม 

สัญลกัษณ์ของการรวมตวัคร้ังแรก ของกลุ่มประเทศยุโรป เม่ือปี ค.ศ. 1959 
ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดงานแสดงสินคา้โลก โดยสร้าง
เป็นรูปทรงกลมขนาดยกัษ์จ  านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัของประเทศเบล
เยี่ยม และไดจ้  าลองแบบมาจากอะตอมท่ีขยายขนาดข้ึนมา 165 ลา้นเท่า น า
ท่านผา่นชมอาคารบา้นเรือนในยคุเก่า ๆ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งโกธิคและนีโอโกธิค น าท่านผา่นชม
บริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยีย่ม  (THE ROYAL PALACE)  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 
บ่าย น าท่านชม เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉ่ี สัญลกัษณ์ของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชายผม

หยิก สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ก าลงัปัสสาวะ (ซ่ึงเป็นน ้ าพุ) น าท่าน
ชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่า สถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบโกธิคและนีโอโกธิค 
พร้อมทั้งเดินเล่นบริเวณ กรองด์ปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล ท่ีไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นจตุัรัสท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ชม
สถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารบา้นเรือน ซ่ึงก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรม
บารอกท่ีงามสง่า และอาคารท่ีเด่นท่ีสุดคือศาลากลาง ซ่ึงเป็นอาคารท่ีใหญ่
ท่ีสุดในกรองด์ปลาซ พึ่งผ่านการบูรณะให้สวยงามยิ่งข้ึน เป็นศิลปะแบบ
โกธิคมีรูปป้ันตามจัว่ต่าง ๆ สวยงามมาก   

ค ่า   อิสระอาหารค ่าใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศบริเวณ กรองด์ปลาซที ่ขึน้ช่ือว่าสวยทีสุ่ดในโลก  
  พกัค้างคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทยีบเท่า (คืนท่ี 4) 
 

วนัทีห่ก     บรัสเซลส์  –  กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 11) 

สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินบรัสเซลส์ เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  
13.30 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี TG 935  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเทีย่วบิน  
 
 



วนัทีเ่จ็ด       กรุงเทพฯ 
05.35 น. คณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน  
โดย สายการบินไทย (TG)  

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องคู่/ห้อง3คน) 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

วนัที ่26 เม.ย. – 2 พ.ค. (วนัแรงงาน) 59,999 10,000 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิม่เติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ ,  ทานมังสวรัิติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเน้ือ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณเีล่ือนการเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทีอ่ยู่ต่อ  
***หมายเหตุข้อส าคัญทีท่่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนดัหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นรายการทวัร์
แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาย่ืนวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท าให้วันย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่าน
จะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทน
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในวนัท่ีท่านยืน่วซ่ีา 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว *** 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 



 
อตัรานีร้วม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนัเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกนิ 12 ช่ัวโมง/วนั) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวนั
เข้าพกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัท
ฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาให้ ไม่ว่าวซ่ีาจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 



10)  ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทวัร์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1)    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณต้ีองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกวา่ 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 16 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งน้อย  50 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / 
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทหีรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนัไม่ว่าผลของวซ่ีาจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะน้ันจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

 การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหน้า 50 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
30,000บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจ าท่านละ 40,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทวัร์ 
 กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 ทางบริษทัจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 ในการย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรน
ลายนิว้มือ โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 



- ค่าตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตั๋ว
เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% 
ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ในกรณทีีท่างบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มี
การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้
ค าพูดไม่สุภาพกบัสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้
ท่าน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ปคอน
เฟิร์ม 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยดุงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดรั้บอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบในส่วนท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่วา่บางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเนเธอร์แลนด์ 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์ (ใช้เวลาพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ และต้องมาแสดงตนทีส่ถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิว้ จ  านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พืน้ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน อายรูุปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  
รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป หา้มใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / หา้มใส่
เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อ่ืน ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว (พอ่และเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ 
บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัท่ียืน่วซ่ีาดว้ย) 

7.4 กรณีพอ่และแม่หยา่ร้าง หรือเสียชีวติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ใหแ้นบส าเนาพาสปอร์ตของพอ่ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพอ่และแม่) 
7.6 เด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้
นั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็ก เด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้งระบุวนัลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตวัจริงอายไุม่
เกิน 1 เดือน ) 

8.1 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายไุม่เกิน 3 
เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต  าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหวักระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ตวัจริง
อายไุม่เกิน 1 เดือน ) 



8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น หา้มใส่
ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา พมิพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายไุม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานท่ีท างานมาดว้ย รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ   

9.  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) 
9.1  หลกัฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน) ใชส้เตทเมนท ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคารพร้อมตรา
ประทบัจากธนาคาร พร้อมน าเล่มจริงมาแสดงวนัทีย่ื่นวซ่ีา  (ขอสเตทเมน้เป็นภาษาไทย)** 

 เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงินเขา้ไปในคร้ังเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
 การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุด
ในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 7 วนั เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีท่ีท่านตอ้ง
ใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งปรับสมุด ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็น
เอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้  าการปรับสมุดมาใหท้างบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการ
แนบเป็นเอกสารยืน่วซ่ีาต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพิ่มเติมในวนัท่ียืน่วซ่ีา 
 การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั 
นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยื่นวซ่ีา พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ  านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดคิ้วยืน่วซ่ีาวนัท่ี 18 
กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา ตอ้งออกให ้ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2557  หรือ 
หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศท่ีเดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้ง
และตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัท่ีขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารใหน้ าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย เพื่อไม่ให้
ผดิพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
10.1 จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี 
ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่, ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลาน
ได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ่้ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
 กรณีมีลูกดว้ยกนั ใหใ้ชใ้บเกิดของลูก  



10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีา 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พร้อมทั้งใน 
หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ่้ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายท่ีุมีอายเุกินกวา่ 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยืน่วี
ซ่า 
12. กรณีผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูต่่างประเทศ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวซ่ีาท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแต่สถานการณ์และคุณสมบติัของลูกคา้ 
 
วนัทีม่าย่ืนวซ่ีากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณมีีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวนัที่ย่ืนวซ่ีา
ด้วย 

***** ส าหรับคนทีจ่ะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณใีด ๆ ***** 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist หา้มเขา้ประเทศนั้นอีก 
 

 



 


