
 

 

 

 

 

 

 

    

 

ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น  หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก ขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 
ถ่ายรูปกับ บ้านคิวบ์ The Cube Houses เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา 

หมู่บ้านกังหันลม ได้ช่ือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

 

  



ก าหนดการเดินทาง  วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน)  
วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 

20.30 น.  คณะผูเ้ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) สังเกตุป้าย กราเซีย 
กรุ๊ป เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ TG 920   บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน  
 
วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น ้าไรน์ –  โคโลญ – ดุสเซลดอล์ฟ  
06.15 น.  คณะเดนิทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต หลงัจากผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลการกรแลว้ น าท่านเดินทางสู่

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

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 1) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโคโลญประเทศเยอรมนี น าท่านชมความยิ่งใหญข่อง มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เป็น

วิหารสไตลโ์กธิค ที่รอดพน้จากการถล่มระเบิดจากช่วงสงครามโลก
ครั้ งท่ี 2 และเมืองโคโลญก็ยงัเป็นตน้ก าเนิดของน ้าหอมตระกูล 4711 
อีกดว้ย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่เมืองดุสเซลดอลฟ์ (Dusseldorf) เมืองท่ีจดัว่าเป็นเมือง
สมยัใหม่ของประเทศเยอรมนีแต่ยงัคงรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมเอาไวอ้ย่างลงตวั 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
  พกัค้างคนื ณ MERCURE HOTEL DUESSELDORF SUED หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)  
 

วันที่สาม    หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – สวนเคอเค่นฮอฟ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
  จากนั้นน าท่านสู่หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก หมู่บา้นที่ไม่มีรถไม่มีถนน ไม่มี

มลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ล าคลอง มีสะพานไมท้รงสวยเพื่อใช้
เป็นทางเดินติดต่อกนัภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ชาวบา้นที่น่ีใช้
เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้ น  น าท่านล่องเรือชม
หมู่ บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) หมู่บ้านที่มีผูค้นอาศัยอยู่



ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บา้นแต่ละหลงัมีการออกแบบ และการตกแต่งเป็นกระท่อมสไตล์
ตะวนัตกที่แสนน่ารักอบอุ่น จนท าให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิ สแห่งเนเธอร์แลนด์ (the Venice of 
Natherland) ในปี 1958 ภาพยนต์ตลกช่ือดังของ BEST Haanstra อย่าง Fanfare ไดใ้ชส้ถานท่ีน้ีเป็นโลเคชัน่หลกั
ในการถ่ายท า และนั่นก็เหมือนกับเป็นการเปิดตวัท่ีท าให้หมู่บา้นไร้ถนนแห่งน้ี กลายเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง จนมี
นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกพลดักนัมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บา้นกีธูร์น (GIETHOORN 
VILLAGE) แห่งน้ีอย่างไม่ขาดสาย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 4) 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ลซิเซ่ เพื่อน าท่านเขา้ชม   ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ ( จัดเพียงปีละหนึ่ง

คร้ัง ) สวนดอกไม้แห่งน้ีเป็นความคิดริเร่ิมของ นายกเทศมนตรีเมืองลิซเซ่   ในปี 1949 ได้ร่วมกับสมาคมผู ้
ส่งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมหั้ว ไดเ้กิดแนวคิดที่จะมีงานแสดงไมด้อกประจ าปีแบบกลางแจง้ โดยท าการ
จดัให้เหมือนกบัการไดช้มสวนจริงๆ และก็ไดเ้ลือกเคอเค่นฮอฟแห่ง
น้ีเป็นท่ีจดัแสดง สวนเคอเค่นฮอฟ (Kerkenhof Garden)  เป็นสวน
สวยท่ีผูค้นทั่วโลกปรารถนาท่ีจะมาเยือน เป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ี
ใหญ่และส าคญัยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นสวนท่ีสวยงามและ
สะพรั่งไปด้วยดอกทิวลิป ซ่ึงมีมากถึงกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี 
รวมทั้งดอกไมอ่ื้นๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้
ถูกออกแบบไวอ้ย่างสวยงามในฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนเคอเคนฮอฟ
จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เขา้ชมดอกทิวลิปและ ดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณ  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการ
ถ่ายรูปภายในสวน 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
  พักค้างคืน ณ BEST WESTERN PLUS AMEDIA AMSTERDAM AIRPORTหรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 

วันที่ส่ี          ซานส์ คาน –  หมู่บ้านกังหันลม – ล่องเรือหลังคากระจก – ชมเมือง รอตเทอร์ดาม – บ้านคิวบ์ – ท่าเรือเก่า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
 จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (Windmill) ซานส์ ชานส์ แถบชนบทของฮอลแลนด์ ชมกงัหันลมแบบต่าง ๆ   

ซ่ึงสร้างมาเพ่ือใช้งานต่างกันอาทิเช่นใช้ทดน ้ าเข้าแปลงนา,ใช้เป็น
โรงเล่ือย, โรงสีข้าว,  เนเธอร์แลนด์เคยมีกังหันลมอยู่ 9,000 หลัง แต่
ปัจจุบนัเหลือแค่เพียง 945 หลงั จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้านชาวดัชท์เก่าแก่
ดั้ งเดิมบ้านหลังเล็กน่ารักปลูกอยู่ริมน ้ าหน้าบ้านมีแปลงสวนดอกไม้
นานาชนิดหน้าต่างประดับด้วยผา้ลูกไมล้วดลายต่างๆ น าท่านแวะชม
โรงงานรองเท้าไม้ ท่ีผลิตจากไมพ้ลบัเพลา ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโบราณชมวิธีการท ารองเทา้ไม้
แบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นรองเทา้ประจ าชาติของชาวฮอลแลนด์ จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เพื่อน าท่าน ล่องเรือ
หลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซ่ึงตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่าน
มา คลองเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ ท่ี สุดของเมืองน้ี  และ
อมัสเตอร์ดัมก็มีคลองจ านวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 



คลอง ยาวรวมกนั 97 กม.) และมีสะพานขา้มคลอง 600 สะพาน สถานที่ส าคญัน่าชมท่ีสุดของอมัสเตอร์ดัม เกือบ
ทั้งหมดจะอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บา้นช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แมก้ระทัง่ตลาดดอกไมส้ดของเมืองหลวง
แห่งน้ีก็ยงัอยู่ริมคลอง จากนั้นน าท่านแวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซ่ึงเป็นงานฝีมือลือช่ือของ
เนเธอร์แลนด์มานานแลว้ พร้อมกนันั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีก
ดว้ย น าท่านเดินชมย่าน Dam Square ถ่ายรูปพระราชวงัหลวง จากด้านนอก ซ่ึงจะเป็นย่านกลางเมืองและเป็น
ถนนชอ้ปป้ิง ของกรุงอมัสเตอร์ดมั 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7) 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองรอตเทอร์ดาม เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ และยงัเป็นท่าเรือที่

ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงาน Europoort ที่มีการขนส่งสินคา้จ านวนมหาศาลเพื่อเดินทางไปและกลบั
จากทวีปยุโรป แมว้่าจะถูกท าลายโดยการโจมตีทางอากาศของเยอรมนัเมื่อปี พ. ศ. 2483 แต่กลางกรุงรอตเทอร์
ดาม ไดร้ับการสร้างขึ้นใหม่หลงัจากสงครามและวางแผนการเดินทางใหม่ด้วย เต็มไปด้วยย่านชอ้ปป้ิงย่านท่ีอยู่
อาศยัและถนนสูงที่ทนัสมยัท าให้เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ทนัสมยั
ที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป น าท่านชม บ้านคิวบ์ The Cube Houses เป็น
บา้นทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไวบ้นเสาหกเหล่ียม เป็นรูปร่าง
ท่ีแปลก จุดประสงค์หลกัท่ีสร้างบ้านลักษณะน้ีคือเพ่ือประหยดัพ้ืนท่ี
การใชส้อยนัน่เอง จากนั้นน าท่านเดินชม ท่าเรือเก่า Old Harbor (Oude 

Haven) เป็นอ่างเก็บน ้ าท่ีเต็มไปด้วยเรือเก่าท่ีได้รับการบูรณะซ่ึงหลาย
แห่งมีบา้นพกัที่เจา้ของของพวกเขาอาศยัอยู่ ท่านสามารถนั่งดื่มกาแฟ มี
ร้านกาแฟจ านวนมากหรือเดินเล่นรอบ ๆ ดู เรือที่มีการทาสีหรือ
ซ่อมแซม ระบุอายุของเรือและแสดงภาพของพ้ืนท่ีน้ีในช่วงความมัง่คัง่
ของเป็นพอร์ตการคา้และอู่ต่อเรือ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) (ม้ือท่ี 8) 
  พักค้างคืน ณ NH CAPELLE ROTTERDAM หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
 
วันที่ห้า       กรุงบรัสเซลส์ – อโตเมี่ยม – หนูน้อยยืนฉ่ี –  กรองด์ปลาซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
 หลงัจากนั้น ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบัประติมากรรม อโตเมี่ยม 

สัญลกัษณ์ของการรวมตวัครั้ งแรก ของกลุ่มประเทศยุโรป เมื่อปี ค.ศ. 1959 
ซ่ึงถูกสร้างขึ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดังานแสดงสินค้าโลก โดยสร้าง
เป็นรูปทรงกลมขนาดยกัษ์จ านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัของประเทศเบล
เยี่ยม และได้จ าลองแบบมาจากอะตอมท่ีขยายขนาดขึ้นมา 165 ลา้นเท่า น า
ท่านผ่านชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่า ๆ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างโกธิคและนีโอโกธิค น าท่านผ่านชม
บริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม  (THE ROYAL PALACE)  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 



บ่าย น าท่านชม เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉ่ี สัญลกัษณ์ของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก 
หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ก าลังปัสสาวะ (ซ่ึงเป็นน ้ าพุ) น าท่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่า สถาปัตยกรรมผสม
ระหว่างแบบโกธิคและนีโอโกธิค พร้อมทั้งเดินเล่นบริเวณ กรองด์ปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล ที่ไดร้ับ
การยกย่องว่าเป็นจตัุรัสที่สวยงามและมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป ชม
สถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารบา้นเรือน ซ่ึงก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรม
บารอกที่งามสง่า และอาคารที่เด่นที่สุดคือศาลากลาง ซ่ึงเป็นอาคารที่ใหญ่
ท่ีสุดในกรองด์ปลาซ พ่ึงผ่านการบูรณะให้สวยงามยิ่งขึ้น เป็นศิลปะแบบ
โกธิคมีรูปป้ันตามจัว่ต่าง ๆ สวยงามมาก   

ค ่า   อิสระอาหารค ่าให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศบริเวณ กรองด์ปลาซที่ ขึน้ช่ือว่าสวยที่สุดในโลก  
  พักค้างคืน ณ RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 
 

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

สมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินบรัสเซลส์ เพื่อท าการเช็คอิน และท า TAX REFUND  
13.30 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 935  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดเที่ยวบิน  
 
วันที่เจ็ด       กรุงเทพฯ 
05.35 น. คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบคุณท่านทีใ่ช้บริการ 

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

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

(พักห้องคู่/ห้อง3คน) 
พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

วันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. (วันแรงงาน) 59,999 10,000 

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมกีารเรียกเก็บภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 
 ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุมากกว่า 6 ปีขึน้ไป เข้าพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม ** 

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพือ่การโฆษณาเท่านั้น ** 
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธิ์ในการยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน*** 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์  
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายแตกต่าง และตอ้งมีค่าใชจ้่ายใน
การเล่ือนตัว๋ และเอกสารเพ่ิมเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ  



***หมายเหตุข้อส าคัญที่ท่านควรทราบ*** 
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษทั จะท าการนัดหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาให้เขา้ไปยื่นวีซ่า เป็น
การยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เขา้ไปยื่นวีซ่า 15 วนัก่อนเดินทาง)  ซ่ึงอตัราค่าใชจ้่ายรวมอยู่ในรายการทวัร์
แลว้ 
2) ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมายื่นวีซ่าตามวันที่บริษัทแจ้งไว้ ท าให้วันยื่นวีซ่าเหลือน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่าน
จะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจ านวนน้ี ท่านสามารถจ่ายเงินท่ีตวัแทน
ยื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเองในวนัที่ท่านยื่นวีซ่า 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเง่ือนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
อัตรานี้รวม 
1) ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดนิทางไปและกลับพร้อมคณะ (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 

กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 
2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช่ัวโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเท่าตัว หากวัน
เข้าพักตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลีย่นย้ายเมือง โดยทางบริษัท
ฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคญั) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7)    ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท  กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ เท่านั้น ท่านใดต้องการซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท
ทัวร์ 

อัตรานี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 2 ช้ิน (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโรต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร) 



เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

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

• ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกกต็าม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

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

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 50 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหัก 80 % ของราคาทวัร์ 
• กรณียกเลิกกะทนัหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการที่ไดช้ าระไปแลว้จ านวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
• ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

• ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
- ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบนิที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัว
เคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ไดเ้น่ืองจากบริษทัจองตัว๋เป็นตัว๋กรุ๊ปซ่ึงตัว๋กรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คนื
ได ้ 
- ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% 
ในทนัที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเช่ือถือ / มี
การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้



ค าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้
ท่าน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บริษทัระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอน
เฟิร์ม 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน การนดัหยุดงานหรือการก่อจราจล ภยัธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ทีร่ะบุ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่
คืนค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ไม่ไดร้ับค่าชดเชยใด 
ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน แต่ทางบริษทัฯ จะคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดท่ีลูกคา้พึงจะไดร้ับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงัคงจะรักษา 
มาตราฐานการบริการ และประโยชนข์องลูกคา้ทุกท่านไวเ้หมือนเดิม 
4.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนทีเ่ป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น 
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้นไป ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย ต้องมีหน้าว่างเหลอื
ส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบนัหน้าตรง 2X1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ใชรู้ปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกนัทั้ง 2  
รูป) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บ๊ิกอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่
เคร่ืองประดบัในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร/ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณี
อ่ืน ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ)์  
7. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  



7.1 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.2 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.3 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  (พ่อตอ้งมาแสดงตวั ณ วนัที่ยื่นวีซ่าดว้ย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยนืยนั 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดยีว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผู้
นั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก เดก็อยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมี
หลกัฐานรับรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ พร้อมแนบหลกัฐานของ
บิดาหรือมารดาหรือผูท่ี้เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น  

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

8.1 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ ( ส าเนาอายุไม่เกิน 3 
เดือน ) 

8.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ ( ส าเนา) 
8.3 กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุช่ือ-นามสกุล , ต าแหน่ง , วนั/เดือน/ปีท่ีเร่ิม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายตอ้งมีหัวกระดาษบริษทัและตราประทบับริษทัดว้ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ( ตวัจริง
อายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่
ปีเป็น พ.ศ.) ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น / พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน นกัศึกษา  ( ตวัจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.7 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกจิส่วนตวั, ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานทีท่ างานมาดว้ย รูปถ่ายอย่างนอ้ย 3-5 ใบ   

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

▪ เงินฝากออมทรัพย ์(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไมต่ ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเขา้ไปในครั้งเดยีวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด!!) 
▪ การปรับสมุดบญัชีธนาคาร ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุด
ในบญัชี ตอ้งปรับสมุดก่อนวนัที่จะยื่นวีซ่า 7 วนั เช่นท่านไดค้ิวยืน่วีซ่าวนัที่ 18 กนัยายน 2557 ส าเนาสมุดบญัชีที่ท่านตอ้ง



ใชใ้นการยื่นวีซ่า ตอ้งปรับสมุด ณ วนัที่ 12 กนัยายน 2557 หรือ หลงัจากนั้น หากท่านปรับสมุดบญัชีก่อนหนา้นั้น จะใชเ้ป็น
เอกสารแสดงหลกัฐานทางการเงินไม่ได ้สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหนา้ และ ส่ง Fax สมุดบญัชีหนา้สุดทา้ยท่ีไดท้ าการปรับสมุดมาให้ทางบริษทัทวัร์ เพื่อใชใ้นการ
แนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได ้ หรือ ถ่ายเอกสารหนา้ท่ีปรับสมุดภายใน 7 วนั และถือมาเพ่ิมเติมในวนัท่ียืน่วีซ่า 
▪ การขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาองักฤษ) ตอ้งมีอายุไม่เกนิ 15 วนั 
นบัจากวนัท่ีไดค้ิวยืน่วีซ่า พร้อมทั้งตอ้งระบุ จ านวนเงินเป็นตวัเลขลงในหนงัสือรับรองดว้ย เช่นท่านไดค้วิยื่นวีซ่าวนัท่ี 18 
กนัยายน 2557  หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคารทีใ่ชใ้นการยื่นวีซ่า ตอ้งออกให้ ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2557  หรือ 
หลงัจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ตอ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ช่ือในหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตอ้งถูกตอ้ง
และตรงตามหนา้พาสปอร์ต วนัที่ขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้น าส าเนาหน้าพาสปอร์ตไปดว้ย เพือ่ไม่ให้
ผิดพลาดในการออกเอกสาร) 

****** สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ****** 

10.  ในกรณีท่ีมีผูร้ับรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
10.1 จดหมายจากผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น – หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูร้บัรอง
ค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้บุตรได ้/ สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, นา้, อา ไม่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้หลาน
ได)้ 

- กรณีเป็นสามีภรรยากนัแลว้ไม่ไดจ้ดทะเบียน และรับรองค่าใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงัน้ี 
▪ เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาองักฤษ มาว่าอยู่ดว้ยกนัแตไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนกนั 
▪ กรณีมีลูกดว้ยกนั ให้ใชใ้บเกิดของลูก  
10.2 กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พร้อมทั้งใน 
หนงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองค่าใชจ้่ายดว้ย 

11. ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปี บริบรูณก์รุณาแนบใบรับรองแพทยว์่าสามารถเดินทางไดเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวี
ซ่า 
12. กรณีผูท้ีก่  าลงัศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู่  
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้เบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณ์และคุณสมบตัขิองลูกคา้ 
 
วันที่มายื่นวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย) 
เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบยีนสมรส , ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล , สูตบิัตร , น าตัวจริงมาวันทีย่ื่นวีซ่า
ด้วย 

***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปทีอ่ื่นก่อน สถานทตูจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 



กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนงัสือเดินทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านั้น 
2. การขดีเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมายอ่ืนใดในหนงัสือเดนิทาง ถือว่า “ หนงัสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขา้ประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเขา้ประเทศนั้นอีก 


