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9 วนั อันซีนเนเธอร์แลนด์  

 

 
 

***บินตรงโดย...EVA AIR *** (บินตรงสู่อมัสเตอร์ดัม) 

 –  เมษายน 2566 

 เริมต้น…. 119,900 บาท 
 

ฮาร์เลม -อัลค์มาร์ - โฮร์น – กีธูร์น - โกรนินเกน – ป้อมบรูแตงจ์  – ปราสาทดอร์เวิร์ธ  

อาเมอร์สโฟร์ต–ยูเทรกต์ - กอรินเคม – ดอร์เดรชท์ - คินเดอร์ไดค์ – รอตเทอร์ดาม  

เดลฟท์ - เฮก - เลเดน – อมัสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 
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9 วนั อันซีนเนเธอร์แลนด์  
8 เม.ย. 2566  กรุงเทพ – อมัสเตอร์ดัม 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หน้าทีและมคัคุเทศก์ไดที้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิน EVA AIR เคาน์เตอร์ T ประตูทางเขา้ที 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ณ สนามบินสุวรรณภมูิ 

12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน EVA AIR  เทียวบิน BR075 (ใช้เวลา

บินประมาณ 12.05 ชม.) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกทีนงั ทงันีสายการบินฯ บริการ อาหาร

กลางวนั และอาหารคาํ บนเครืองบิน 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินอมัสเตอร์ดมั (AMS) นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ในโรงแรม 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั Hotel Amsterdam Airport Schipol **** หรือเทียบเท่า 
 

9 เม.ย. 2566  ฮาร์เลม -อลัค์มาร์ -  อมัสเตอร์ดัม 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองฮาร์เลม (Haarlem) (ระยะทาง 21 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหนึงเมืองที

มีเสน่ห์ทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เมืองเก่าแก่ทีมีความรุ่งเรืองในยุคทอง ในศตวรรษที 16-17 เป็น

ศูนยก์ลางทางการคา้ของประเทศ โดยเฉพาะการคา้ขายหัวพนัธุ์ดอกไม ้

นาํท่านเทียวชม ตลาดกลางเมืองฮาร์เลม (Grote Markt) จตัุรัสขนาดใหญ่และมีสถานทีทางประวติัศาสตร์

ตงัอยู่หลายแห่ง เช่น มหาวิหารเซนต์บาโว ทางดา้นซ้ายมือของตลาดกลางบริเวณดา้นหนา้มหาวิหารเซนต์

บาโวมีรูปปัน Laurens Janszoon Coster ผูป้ระดิษฐ์แท่นพิมพที์มีบา้นเกิดในเมืองฮาร์เลม ถ่ายรูปกบัศาลา

กลางเมืองฮาร์เลม สถานทีทาํงานของรัฐบาลเมืองฮาร์เลม อาคารสวยทีสร้างขึนในช่วงปลายศตวรรษที 14 

ในสไตล์ดชัต์โกธิค ส่วนดา้นหน้าอาคารมีความโดนเด่นเป็นพิเศษ ปัจจุบนัศาลากลางยงัใชส้าํหรับงาน

แต่งงานของพลเมือง 
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นาํท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตบ์าโว (The Church of Saint Bavo) หรือทีเรียกกันในภาษาดัตช์ว่า De Grote of 

St.-Bavokerk มหาวิหารทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึงในเนเธอร์แลนด์ ไดรั้บการบูรณะครังล่าสุดในปี 1980-1985 

ภายในตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมรูปแบบกอทิกจากยุคกลางตอนปลายทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น เพดาน

ไมที้สวยงาม มีออร์แกนทีมีชือเสียง (The Muller Organ) สร้างขึนโดย Christian Müller ผูส้ร้างออร์แกน

ชาวอมัสเตอร์ดัม (ไดรั้บการบูรณะโดย Marcussen ผูส้ร้างออร์แกนชาวเดนมาร์กในปี 1961) 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ศิลปะและวิทยาศาสตร์เทยเ์ลอร์ส (Teylers Museum) พบความมหัศจรรยข์องศิลปะ

และวิทยาศาสตร์พร้อม ๆ กนั มีการรวบรวมภาพวาด ฟอสซิล แร่ธาตุ เครืองมือ และหนงัสือเก่าไวม้ากมาย 

 
นําท ่านถ่ายรูป ประตูอมัสเตอร์ดมั Amsterdamse Poort ประตูเมืองฮาร์เลม ตังแต่ปี 1486 ประตูเดียวที

เหลืออยู่จากสิบสีประตูเมืองเดิม  จากนัน นําท่านถ่ายรูป กงัหันโบราณ โลเลน เดอ อาเดรียน (De Adriaan 

Windmill) กงัหันโบราณแห่งเมืองฮาร์เล ็มนีมีอายุราว  ปี ครังหนึงเคยไดร้ับความเสียหายจากไฟไหม้

อย่างหนกัในปี ค.ศ.  จากนันจึงถูกสร้างขึนมาใหม่  กงัหันนีตงัอยู ่บนทาํเลทีเป็นหัวโคง้ของแม่นําส

ปาร์น (Spaarne) ซึงถือเป็นมุมถ่ายรูปและจุดชมวิวทีสวยงามมากทีเดียว  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอลัค์มาร์ (Alkmaar) (ระยะทาง 32 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หรือเรียกว่า 

“เมืองชีส” เมืองทีมีชือเสียงเกียวกบัตลาดชีส (Alkmaar Cheese Market) ซึงจดัแสดงและจาํหน่ายชีสทุกเชา้

วนัศุกร์ ระหว่างเดือนเมษายนถึงกนัยายน อลัคม์าร์ ยงัเป็นเมืองทีมีเรืองราวทางประวตัิศาสตร์มาอยา่ง

ยาวนาน มีอนุสรณ์สถานแห่งชาติทีไดร้ับการจดทะเบียนมากถึง 399 แห่ง เรียกไดว้่าแทบทุกสถานทีทีเรา

เดินผ่าน อาจเป็นหนึงในอาคารเก่าแก่เกือบหลายร้อยปีก่อน นอกจากนียงัมีถนนเก่าแก่ทีสุดในเมืองอลัคม์าร์ 

ถนน Langestraat เดินเล่นชมบรรกาศของเมืองเก่าอนังดงาม นาํท่านถ่ายรูปกบั ศาลากลางเมือง (Alkmaar 

City Hall) ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมทีงดงามสร้างขึนระหว่างปี  ค. ศ. 1509 ถึงปี  ค. ศ. 1520 ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบลกัษณะเฉพาะและผสมผสานแบบดตัช์ (ศาลากลาง) รวมกบัซุ ้มประตูและหอคอยใน

สไตลก์อทิก (เช่นเดียวกบัในโบสถ)์  เพลิดเพลินกบัร้านคา้จาํนวนมากทีทอดยาวไปตามถนนความยาวเกือบ

ครึงกิโลเมตร รวมถึงบา้นเรือนและอาคารเก่าแก่ทีสร้างขึนแบบหนา้จวัลกัษณะพิเศษ เหมาะแก่การเดินเล่น 

ชอปปิง และเก็บภาพสวย ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 

 
นําท ่านถ ่ายรูปกบั  ห อคอย Accijnstoren หอคอย สร้างขึนในปี 1622 สร้างขึนด้วยอิฐและกรุด้วยหิน

ธรรมชาติ หอคอยมีระฆงั เดิมเป็นสํานักงานตอ้งสําแดงสินคา้นาํเขา้ทีนี เพือเก็บภาษี ทาํให้ภาษีสรรพสามิตที

แหล่งรายไดท้ีสาํคญัของเมือง 

จากนัน นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์บีทเทิล (The Beatles Museum) ซึงจดัแสดงเรืองราววงดนตรียอดนิยมใน

ยุค 60 The Beatles รวมถึงแผ่นเสียง อลับมัมือสอง หนงัสือมากกว่าร้อยเล่มเกียวกบั the Beatles เป็นสวรรค์

ของนกัสะสม และแฟนตวัยงของ Beatles ไดเ้ป็นอย่างดี 

 ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ กรุงอมัสเตอร์ดมั (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั Hilton Amsterdam Airport Schiphol **** หรือเทียบเทา่ 

 

10 เม.ย. 2566  อัมสเตอร์ดัม – โฮร์น – เอ็นคูเซิน - กธูีร์น 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
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นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโฮร์น (Hoorn) (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ทีมี

ความสวยงาม เมืองทีจะพาทุกคนไปเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ยุคทองของดตัช์ (Dutch Golden Age) เป็นทีรู้จกั

กนัดีว่าเป็นทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งหญา้ มีพืนทีติดกบัทะเลสาบหลกัในฮอลแลนด์ ในอดีตนันเมืองโฮร์นกลาย

เป็นศูนยก์ลางสําคญัของบริษทัอินเดียตะวนัออกของดตัช์ Dutch East India Company (VOC) ซึงเนน้การคา้

สินคา้โภคภณัฑ ์เช่น พริกไทย ลูกจนัทน์เทศ และกานพลู มีบทบาทสําคญัในช่วงยุคทองของชาวดตัช์ ซึง

เป็นช่วงเวลาทีเนเธอร์แลนด์มีความรุ่งเรืองและความมงัคงัแบบขีดสุด  

 

 
 

นาํท่านเทียวชม เมืองโฮร์น เมืองทีมีย่านทีอยู่อาศยัทีทนัสมยั และเป็นศูนยก์ลางเมืองประวตัิศาสตร์ ซึงยงัคง

สามารถเห็นและสัมผสัไดถ้ึงความมงัคงัของเมืองทีสะทอ้นไปยงัส่วนทีเหลือของโลกในสมยันนัดว้ยอาคาร

ทางประวตัิศาสตร์ สถาปัตยกรรม และพิพิธภณัฑท์ีบอกเลา่เรืองราวอนัยิงใหญ่นี เทียวชม หอคอยหลกัเมือง

โฮร์น  ทีถูกสร้างขึนในปี  และเดิมทีมีสร้างเพือสร้างเป็นหอคอยป้องกนั หอคอยครึงวงกลมมีซุ้มตรง

ดา้นในเมืองในสไตลโ์กธิคปลายดา้นทะเลมนัมีผนงักลมหนา .  เมตร ปัจจุบนัใชเ้ป็นร้านอาหาร จากนัน

นาํท่านเทียว จตัุรัสหลกัในเมืองโฮร์น  Roode Steen จตัุรัสกลางเมืองโฮร์น ซึงเป็นทางแยกจากถนนชอปปิง

และตรอกซอกซอย 6 สาย ภายในจตัุรัสแห่งนียงัเป็นทีตังของพิพิธภณัฑย์คุทองดตัช์ Westfries Museum 

และรูปปันของผูว้่าราชการจงัหวดั Jan Pieterszoon Coen รวมถึงตลาดชีสเดิมทีเกิดขึนทีนี 

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็นคูเซิน (Enkhuizen) เมืองทีเคยรุ่งเรืองมากในยุคล่าอาณานิคม และไดชื้อ

ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการล่าปลาแฮริง แต่มีเกิดก็ย่อมมีดับ เมือช่วงเกือบ  200 ปีก่อนเมืองก็เข ้าสู่ขาลงจน

ประชากรนอ้ยลงไปพอสมควร รวมถึงเรืองการสร้างเขือนและกนันาํทาํให้เมืองนีไม่สามารถเป็นเมืองท่าชนันาํ

ไดอี้กต่อไป  

นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ทะเลใต้ Zuiderzeemuseum พิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดง เรืองราวชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวดชัตใ์นแถบทะเลใต ้ทีแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ Indoor และ Outdoor  ส่วนของ Indoor จะโชวพ์วกเรือไม้, 

ของมีค่า, เครืองแต่งกาย  ส่วน Outdoor จะแสดงให้ถึงวิถีชาวบ้านทีน่าสนใจ ทีแสดงให้เห็นการประกอบ

อาชีพของชาวดีชต ์เช่น ทอผา้, เลือยไม,้ ทาํพวกแหหรืออวนจบัปลา, ต่อเรือ, ตากกุง้, ทาํเชือก ฯลฯ นอกจากนี
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ยงัมีพวกหอ้งทียอ้นเวลาชีวิตในศตวรรษก่อน มีเกมโบราณ และเครืองสูบนาํ สิงทีไม่ควรพลาดทีนีก็คือเรือและ

บรรยากาศริมนาํซึงมีทงั 2 แบบคือคลองและทะเล  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) (ระยะทาง 88 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เมืองทีมี

ชือเสียงโด่งดงัแบบกา้วกระโดดสําหรับนกัท่องเทียวชาวไทยและชาวจีนตงัแต่ช่วงปี ค.ศ.2017 เป็นตน้มา โดย

สถิติทีถูกบันทึกไวค้ือมีนักท่องเทียวมาเยียมเยือนหมุนเวียนราว 2 แสนคนต่อปี ได้เวลานําท่านล่องเรือชม

ความสวยงามของหมู่บา้นกีธูร์น ชมภูมิทัศน์อนัสวยงามและความเงียบสงบของหมู่บา้นทีลอ้มรอบด้วยลาํ

คลอง เมืองกีธูร์นเป็นเมืองไร้มลภาวะ เนืองจากเป็นเมืองคาร์ฟรี ซึงชาวเมืองสัญจรดว้ยเรือเท่านัน จนได้รับ

ขนานนามว่าเป็นนครเวนิสแห่งแดนเหนือ หรือนครเวนิสแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประชากรอาศยัเพียงราว 

2600 คน (***การให้บริการล่องเรือชมหมู่บา้นมีจาํนวนจาํกดัในแต่ละวนั หากบริษทัเรือไม่สามารถให้บริการ

กบัคณะได ้จะทาํการคืนค่าล่องเรือให้กบัทกุท่านและนาํท่านเดินชมหมู่บา้นแทน) 
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 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแคมเปน Kampen (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  เทียวชมเมืองที

มีประเพณีการคา้และการขนส่งมายาวนานหลายศตวรรษ ความรุ่มรวยของประวติัศาสตร์ในอดีตสะทอ้นให้

เห็นในอนุสรณ์สถานทีสวยงามในเขตเมืองเก่า นําท่านเทียวชมเมืองเก่าอันงดงาม ทีมีประวติัศาสตร์อัน

ยาวนานโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั บา้นโกธิค ประตูเมือง และแบบจาํลองของเรือคา้ขายในยคุกลาง  

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมือง Zwolle (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั Mercure Zwolle **** หรือเทียบเท่า 

 

11 เม.ย. 2566  โกรนินเกน – ป้อมบรูแตงจ์ - อาร์เนม 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกรนินเกน Gronnigen (ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวง

ตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ เมืองทีมีชือเสียงดา้นการศึกษา เป็นทีตงัของมหาวิทยาลยัชือดงัติดอนัดบัโลก 

(Groningen University)  

 นาํท่านเขา้ชม โบสถ์ Martinikerk โบสถท์ีเก่าแก่ทีสุดของเมือง โบสถแ์ละหอคอยทีทีตงัชือตาม Saint Martin 

of Tours (316–397) ซึงเป็นนักบุญอุปถมัภ์ของBishopric of Utrechtซึง Groningen สังกัดอยู่โบสถ์แห่งนีเป็น

อาสนวิหารในช่วงเวลาสันๆ ในช่วงแรกของบาทหลวงแห่งโกรนิงเงน (ค.ศ. 1559–1594) ชม หอคอย Martini 

Tower แลนดม์าร์คและหอคอยทีสูงทีสุดในเมืองโกรนินเกน ทีสูงถึง  เมตร  
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นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑศ์ิลปะโกรนินเกิน (Groninger Museum) พิพิธภณัฑ์ทีรู้จกักนัดีในเรืองของอาคารทีมี

รูปแบบและสีสันโดดเด่น ภายในจดัแสดงเครืองเงินทีสวยงามและภาพวาดเก่าแก่ของจิตกรหลายท่านได้

อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงผลงานของศิลปินสมยัใหม่และร่วมสมยั และคอลเลกชนัสําคญัในสาขาแฟชนัการ

ออกแบบและการถ่ายภาพ นอกจากคอลเลกชนัของตวัเองแลว้ Groninger Museum ยงัมีการจดัแสดงผลงาน

ทีน่าสนใจจากศิลปินชือดงัและศิลปินนกัออกแบบทียงัไม่เป็นทีรู้จกัมากนกั  

 
 จากนันนท่าน เทียวชม มหาวิทยาลยัโกรนินเกน (Groningen University) หนึงในสถาบนัการศึกษาทีมีชือเสียง

ติดอบัดบัโลกของเนเธอร์แลนด์ เขา้ชม พิพิธภณัฑม์หาวิทยาลยั (University Museum) ทีเปิดให้เขา้ชมตงัแต่ปี 

1987 ดา้นในมีการรวบรวมผลงานคอลเลคชนัหลากหลายดา้น ทังทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม ภาพวาด 

ของสะสม เครืองมือทางวิทยาศาสตร์ โครงกระดูก ห ้องกายวิภาค รวมไปถึงประวตัิความเป็นมาของ

มหาวิทยาลยัโกรนิงเงินอย่างละเอียด เป็นพิพิธภณัฑที์เต ็มไปด้วยความรู้และสร้างแรงบนัดาลใจทาง

การศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย  นาํท่านเขา้ชม ป้อมบรูแตงจ์ หรือ ป้อมดาว แห่งเมืองโกรนินเกน ป้อมปราการแห่งศตวรรษที 15 มีลกัษณะ

คลา้ยกับดาว ซึงออกแบบมาเพือป้องกนัการรุกรานดว้ยปืนใหญ่โดยเฉพาะโดยมีคูนาํกวา้งป้องกนัอีกชนัหนึง 
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ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ ทีมีหลายสิงยงัคงอยู่ เช่น จุดสังเกตการณ์ ปืนใหญ่โบราณหลาย

กระบอก กังหันลม นอกจากนีรอบๆ หมู่บ้านยงัคงมีสถาปัตยกรรม และบรรยากาศเงียบสงบเดิมๆ ร่มรืน

สบายๆ เรียกไดว้า่เหมือนชุมชนในฝัน 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์เนม Arnhem (ระยะทาง 171 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั NH Arnhem Rijnhotel **** หรือเทียบเท่า 

 

12 เม.ย. 2566  อาร์เนม – ปราสาทดอร์เวิร์ธ – อาเมอร์สโฟร์ต - ยเูทรกต์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําท ่าน เขา้ชม  ปราสาทดอร์เวิร์ธ (Doorwerth Castle) หนึงในปราสาทที เก่าแก่ ที สุดในฮอลแลนด์ มี

ประวติัศาสตร์ทียาวนานถึงศตวรรษที 12 เยียมชมปราสาทเก่าแก่ทีงดงาม ตืนตาตืนใจไปกับห้องโบราณที

ตกแต่งอย่างหรูหรา อาคารทีสวยงาม ตน้ไมอ้ายุนับศตวรรษ และสภาพแวดลอ้มทีเป็นเอกลกัษณ์ สาํรวจ

และเพลิดเพลินกบัพิพิธภัณฑ์ทียอดเยียมในปราสาทโบราณทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัแห่งนี ยอ้นเวลา

กลบัไปหลายศตวรรษของชีวิตชนชนัสูงชาวดตัช์ ชมคอลเลกชนัภาพบุคคลทีน่าประทบัใจ ของเก่าลาํค่า และ

สิงประดิษฐ์ยคุกลาง 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาเมอร์สโฟร์ต (Amersfoort) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมือง

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของจงัหวดัอูเทร็คท ์ตงัอยู่ตอนกลางของเนเธอร์แลนด์ เมืองสมยัใหม่ทีเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว แต่ยงัคงรักษาความเป็นศูนยก์ลางของเมืองแบบยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี  
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 นาํท่านเทียวชมย่านเมืองเก่า ทีเต็มไปดว้ยสถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง ชม โบสถก์ลางเมืองอา

เมอร์สโฟร์ต (Onze Lieve Vrouwetoren) หนึงในสถานทีท่องเทียวทางประวตัิศาสตร์ของเมืองอาเมอร์สโฟร์ต 

โบสถ์จากยุคกลางตอนปลายสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอทิกราวปี ค.ศ. 1450-1500 มีความสูง 98 เมตร 

ทาํให้เป็นโบสถสู์งทีสุดเป็นอนัดบัสามในเนเธอร์แลนด์รองจากมหาวิหารโดมในเมืองอูเทร็คทแ์ละโบสถ์

ใหม่ในอมัสเตอร์ดมั เทียวชม ประตูเมืองอาเมอร์สโฟร์ต (Koppelpoort Gate)  ส ัญลกัษณ์ของเมืองทีห้าม

พลาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงปี ค.ศ. 1400 ประตูจากยุคกลางมีแม่นาํ Eem ไหลผ่าน

และมีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ประตูเมืองสร้างเสร็จราวปี ค.ศ.1425 โดยผสมผสานระหว่างประตู

ทางบกกบัประตูทางนาํเขา้ดว้ยกนั และเป็นส่วนหนึงของกาํแพงเมืองแห่งทีสองซึงสร้างขึนระหว่างปี ค.ศ.

1380-1450 เพลิดเพลินกบัเดินเล่นไปตามถนนชอ้ปปิงทีรายลอ้มดว้ยร้านคา้วินเทจทีมีเอกลกัษณ์เป็นของ

ตวัเอง ตลอดจนคาเฟ่และร้านอาหารจาํนวนมาก  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) ) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หนึงใน

เมืองท่องเทียวอนัซีนของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึงมีชือเสียงไม่น้อยไปกว่าอมัสเตอร์ดมัและเดอะเฮก เมืองยเูท

รกตต์งัอยู่ในตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ และยงัไดชื้อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอีกดว้ย ภายในเมือง

เต็มไปดว้ยตึกรามบา้นช่องอนัเก่าแก่ ซึงบางหลงัมีมาตงัแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที  ส่วนใหญ่ได้ รับการขึน

ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดี นาํท่านเดินชมความงามของตวัเมืองเก่าตลอด

สองขา้งคลองเก่าทีทอดยาวผา่นใจกลางของตวัเมือง 
 

 นําท่านเข้าชม ปราสาทเดอฮาร์ (De Haar Castle) ปราสาทใหญ่และหรูหราทีสุดในเนเธอร์แลนด ์ ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบนีโอกอทิกบนซากปราสาทเก่าตงัแต่ปี ค.ศ.1892 (ตวัปราสาทเดิมมีอายุตงัแต่ศตวรรษที 

13) เจา้ของเป็นชาวฝรังเศส Van Zuylen van Nijevelt van de Haar ใชป้ราสาทนีเป็นสถานทีพกัผ่อนในช่วง

หน้าร้อนเดือนก.ย.เพียงหนึงเดือนต่อปี ภายในประดบัตกแต่งอย่างหรูหราราวกบัปราสาทในเทพนิยาย มี

ขนาดใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยห้องโถงขนาดใหญ่ ห ้องสมุดทียงัมีหนงัสือสมยัเก่า ห ้อง
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รับประทานอาหารขนาดใหญ่ ห้องนอน ห้องนังเล่นขนาดใหญ่ พร้อมของตกแต่งและถว้ยชามมากมาย 

รวมถึงห้องครัวขนาดใหญ่ เตาและอุปกรณ์ทาํครัวทีถูกเก็บรักษาไวอ้ย่างดี  

 

นาํท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตม์าร์ติน (St. Martin’s Cathedral) โบสถแ์บบกอทิกในช่วงยุคกลาง สร้างเพือเป็น

เกียรติให้กบัเซนตม์าร์ติน  ในอดีตโบสถแ์ห่งนีเคยเป็นโบสถที์ใหญ่ทีสุดของเนเธอร์แลนด์ แต่ตอ้งสูญเสีย

ตาํแหน่งไปเนืองจากมหาวิหารทีอยู่ในส่วนตรงกลางระหว่างหอคอยโดมและตวัโบสถไ์ดพ้งัทลายลงจาก

พายุเทอร์นาโดทีตดัผ่านตวัเมืองอูเทร็คทใ์นปี ค.ศ. 1674 และไม่ไดรั้บการสร้างขึนมาใหม่ ชมความสวยงาม 

ดา้นใน ผนงัประดบัดว้ยหนา้ต่างกระจกสี ชม หอคอยสูงทีสุดในเนเธอร์แลนด์ (Dom Tower)  เจา้ของความ

สูง 112 เมตร เป็นสัญลกัษณ์และความภาคภูมิใจของเมืองอูเทร็คท์มาอย่างยาวนาน และยงัเป็นแลนด์มาร์คที

ไม่ควรพลาดชมอย่างเด็ดขาด  

นาํท่านถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลยัยูเทรกต์ (Utrecht University) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ ทีก่อตงัขึนในปี ค.ศ. 1636  

และมกัไดรั้บการจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่น 100 มหาวิทยาลยัทีดีทีสุดในโลกอยูเ่สมอ 

นําท่านล่องเรือ ไปตามคลองของเมืองยูเทรกต์ ชมความงามของเมืองอูเท็คท์ทีสวยงามทีสุดจากนํา ชม

ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานทีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดี ล่องเรือตามลาํคลองทีสวยงาม ชมและเพลิดเพลิน

กบั สะพาน และรูปปันทีสวยงามใตเ้สาไฟ Pyke Koch ตามแนว Oudegracht มีบา้นริมคลองทีสวยงาม 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั Park Plaza **** หรือเทียบเท่า 

 

13 เม.ย. 2566  กอรินเคม – ดอร์เดรชท์ – คินเดอร์ไดค์ - รอตเทอร์ดาม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกอรินเคม (Gorinchem) (ระยะทาง 42 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เ มื อ ง ที มี

ป้ อ ม ป ร า ก า ร ที ใ ห ญ่ ที สุ ด ใ น เ น เ ธ อ ร์ แ ล น ด์  ตงัอยูร่ะหว่างแม่นาํ Linge และแม่นาํ Merwede ในช่วงตน้

ศตวรรษที 17 ได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมัย ด้วยป้อมปราการใหม่ล่าสุด เชิงเทินดินของเมืองเดิมทีมีป้อม
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ปราการเกือบจะไม่บุบสลาย และในปี 2021 Royal Dutch Touring Club (ANWB) ไดป้ระกาศให้ Gorinchem 

เป็นเมืองทีมีป้อมปราการทีสวยงามทีสุดในเนเธอร์แลนด ์ 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดอร์เดรชท ์(Dordrecht) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที

สถานทีการประชุมสมชัชารัฐอิสระครังแรก (The First Free State Meeting) ในปี 1572 ซึงนาํไปสู่การเป็น

ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ และในปี ค.ศ. 2009 เมืองดอร์เดรชทเ์ป็นศูนยก์ลางการคา้และการต่อเรือ และยงั

เป็นเมืองท่าทางทะเลทีใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของประเทศอีกดว้ย  

นําท่านเขา้ชม มหาวิหารดอร์เดรชท ์(Dordrecht Grote Kerk) หรือ Onze-Lieve-Vrouwekerk เป็นมหาวิหาร

ไมก้างเขน Brabantine-Gothic สมยัศตวรรษที 15 ทีสร้างดว้ยหินโคง้ มีทางเดินของคณะนักร้องประสานเสียง

และห้องสวดมนต์ทีเปล่งประกาย ชมความงดงามของมหาวิหาร ไม่ว่าจะเป็นที ขับร้องประสานเสียง, 

ธรรมาสน์, ออร์แกน,หนา้ต่างกระจกสี, จิตรกรรมฝาผนงัและหลุมฝังศพทีสวยงามมากมาย  

จากนนั นาํท่านเทียวชมเมืองดอร์เดรชท ์ชมความงดงามของเมือง บา้นเก่าแก่ ทีบางหลงัมีอายุยอ้นไปถึงช่วงปี 

1660  เดินเล่นและเพลิดเพลินไปกบัถนนชอ้ปปิง เก็บภาพงดงามของเมือง 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ คินเดอร์ไดค์ (Kinderdjik) (ระยะทาง 15 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2  นาที) นาํท่านเขา้

ชม หมู่บา้นกังหันคินเดอร์ไดค(์Kinderdijk) หมู่บา้นชาวดตัช์อยู่ทางใตข้องเนเธอร์แลนด์  สร้างขึนเมือปี ค.ศ.

1740 ทีนีเป็นจุดบรรจบของแม่นาํ 2 สาย คือ เลค(Lek) และ นอร์ด(Noord) หมู่บา้นนีสร้างขึนบนแอ่งนาํ เป็น

หมู่บา้นเล็กๆ ทีมีเสน่ห์ ได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี มีกงัหันลมโบราณเก่าแก่ทงัหมด 19 หลงั สมยัก่อน

สร้างขึนเพือป้องกนันาํท่วมเป็นสัญลกัษณ์ทีสําคญัแสดงถึงระบบจดัการนาํของเนเธอร์แลนด์ ไดรั้บการขึน

ทะเบี ยนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก  ห รือองค์การเพือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง

ส ห ป ระ ชาชาติ  (UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ใน ปีค .ศ . 

1997 นําท่านเข้าชมเป็นสถานทีแห่งเดียวในโลกทีจะได้เห็นกังหันลมจาํนวนมากในพืนทีไม่ใหญ่โตนัก 

ไดรู้้ประวติัความเป็นมาเกียวกบัวิธีการทาํงานของกงัหนัลม และวิถีชีวิตของคนดูแลกงัหนั  
 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  

เมืองทีใหญ่เป็นอนัดับสองของเนเธอร์แลนด์ ตงัอยู่ริมฝังแม่นํามาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ทีสุดแห่งหนึงของ

โลก ซึงมีความยาวของพืนทีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอืนๆใน

เนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองทีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการส่งเสริมการท่องเทียวเป็น 

เมืองแห่งสถาปัตยกรรม 
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 นาํท่านเทียวชม Markthal แลนด์มาร์คของเมือง ตลาดและออฟฟิสสํานักงานทนัสมยันีถูกสร้างขึนใหม่ในปี 

2009 ทีลานกวา้งใจกลางเมือง ปัจจุบนัเป็นแหล่งร่วมร้านอาหารคาเฟ่ของ Rotterdam ภายใตส้ถาปัตยกรรม

หลงัคาโคง้สูง 40 เมตรรูปตวัยูควาํ สร้างด้วยหินธรรมชาติสีเทาเขม้ ดา้นหน้าและหลงัติดกระจกดูคลา้ยบาน

หนา้ต่างให้คนขา้งนอกมองทะลุเขา้ไปขา้งในและยงัช่วยปล่อยแสงธรรมชาติให้ส่องผา่นเขา้มาแวะถ่ายรูปกบั 

สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพาน

ซึงเชือมเมืองสองฝังทีถูกคนักลางดว้ยแม่นาํมาสเขา้ดว้ยกนั แวะถ่ายรูปกบั  ศาลาว่าการประจาํเมืองรอตเทอร์

ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึงรอดพน้จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ ในช่วง

สงครามโลกครังที 2  

 
 

นาํท่านถ่ายรูปบา้นลูกเต๋าไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลงั 

ซึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem   

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั NH Atlanta Rotterdam **** หรือเทียบเท่า 
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14 เม.ย. 2566  เดลฟท์ - เฮก - เลเดน - อมัสเตอร์ดัม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท ์(Delft) (ระยะทาง 43 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองเล็กๆ ทีตงัอยู่

ไม่ไกลจากเมืองรอตเทอร์ดาม โดดเด่นด้วยบา้นเรือนและอาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวติัศาสตร์และ

โบราณสถาน เช่น โบสถ ์อาคาร บา้นเรือนยุคเก่ายอ้นไปถึงศตวรรษที 13 -15 หลายแห่ง มีทศันียภาพสวยงาม

โดยรอบ อีกทังยงัเป็นแหล่งเซรามิกและงานฝีมือขึนชือของประเทศ นําท่านเทียวชมเมืองและถ่ายรูปกับ

สถานทีท่องเทียวทีขึนชือของเมืองนี ไม่ว่าจะเป็น วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe 

Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และพิพิธภณัฑ์พรินเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) อิสระให้ท่าน

ไดเ้ก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเลก็ๆแห่งนี  

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมือง

ใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงอมัสเตอร์ดมัและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบนักรุงเฮกเป็นทีตงัของรัฐบาลดตัช์  อาคาร

รัฐสภา ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองทีประทบัของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ถึงแมว้า่จะ

ไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นอกจากนียงัเป็นทีตงัของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ ์

เป็นทีตงัของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นําท่านแวะถ่ายรูปกับศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่งสันติภาพ 

(Peace Palace) ทีประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นทีตังกองบัญชาการ

ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร เนติบณัฑิตยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก 

และหอสมุดแห่งวงัสันติทีลาํค่า นอกจากเป็นทีตงัสถาบนัดงักล่าวแลว้ ทีวงัสันติยงัมกัจดัเทศกาลพิเศษเกียวกบั

นโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย  

นําท่านเข้าชม กลุ่มอาคารทีทําการรัฐบาล (Binnehof) จัดเป็นรัฐสภาเก่าแก่ประจาํเมือง และเป็นสถานที

ท่องเทียวยอดนิยมทีมีชือเสียงทีสุดในกรุงเฮก ทีสร้างขึนในศตวรรษที 13 เดิมทีเป็นทีพาํนักของนักปกครอง

เมืองชาวดตัซ์ Floris IV และบุตรชาย ในช่วงปี 1446 และจากนนัเหล่าผูป้กครองดตัซ์ไดต้ดัสินใจเลือกสถานที

แห่งนีเป็นทีตังรัฐภาพ ตงัแต่นันมา อาคารบินเนนฮอฟก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองทีสําคัญของ

เนเธอร์แลนด ์
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นาํท่านเดินทางสู่ เลเดน (Leiden) (ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เทียวชมเมือง เล

เดน เมืองทีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งกุญแจ City of Keys ซึงเป็นสัญลกัษณ์ของการปกป้องเมือง 

และยงัมีชือเสียงในเรืองของลาํคลองทีสวยงาม  นําท่านเขา้ชม โบสถ์ Hooglandse Kerk เป็นมหาวิหารไม้

กางเขนแบบกอทิกตอนปลายทีมีความสง่างามอีกหนึงแห่งของเมืองเลเดน ทีลอ้มรอบดว้ยคฤหาสน์ และลาน

ภายใน เป็นโบสถที์สวยงามและน่าประทบัใจทีสุดแห่งหนึงในเมือง โบสถแ์ห่งนีถูกนาํไปใชเ้ป็นโบสถไ์มใ้นปี 

1315 แต่ไม่นานก็มีการสร้างโบสถหิ์นบนพืนทีแห่งนี ในตอนทา้ยของศตวรรษที 14 

 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์โบราณคดีแห่งชาติเมืองเลเดน (National Museum of Antiquities) พิพิธภณัฑท์ีบอก

เล่าเรืองราวทีเน้นเกียวกบัอารยธรรมอียิปตโ์บราณ ประวตัิศาสตร์ยุคโรมนัและกรีก โลกคลาสสิก รวมไปถึง

โบราณคดีของเนเธอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ในสมยัโรมนั ทีนียงัจดัแสดงวตัถุโบราณมากกว่า 1,400 ชิน 

เช่น โลงศพมมัมีทีมีชือเสียงระดบัโลก รูปปันจกัรพรรดิอนัสง่างามและเครืองประดบัโบราณ  

ถ่ายรูปกบั ประตู Zijlpoort ประตูเมืองทีประตูนีสร้างขึน ในปี ค.ศ. 1667 ใน สไตลค์ลาสสิกตามการออกแบบ

ของวิลเลม็ ฟาน เดอร์ เฮลม์ผูส้ร้างหลกั ของเมืองไลเดน  

ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่อมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตงัอยูริ่มฝังแม่นาํอมัสเทล (Amstel) ซึงไดชื้อว่ามีลาํคลองลดเลียวไปรอบ

เมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนีเริมก่อตงัประมาณคริสตศตวรรษที 12 ปัจจุบันเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของ

เนเธอร์แลนด ์ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั Mercure Hotel Amsterdam City **** หรือเทียบเท่า 

 

15 เม.ย. 2566  อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ย่านใจกลางเมืองอนัเป็นทีตงัของ จตัุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมือง เป็นลาน

กวา้งขนาดใหญ่ ทีมีสถานทีสําคัญๆ ตงัอยู่มากมาย อย่างมุมหนึงเป็นทีตงัของโบสถ์ใหม่ ทีสร้างขึนในตอน

ปลายศตวรรษที 14 และผ่านการบูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงจนถึงสร้างใหม่หลายต่อหลายจนมีความสวยงามน่า

ชมเป็นอยา่งยงิ นาํท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียแ์ห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึนใน

ปีค.ศ. 1956 เพือเป็นอนุสรณ์แก่ผูที้เสียชีวิตในสงครามโลกครังที 2 ฝังตรงขา้มกบัอนุสาวรียย์งัมีอาคารเก่าแก่ที

สวยงามและสําคญัคือ พระราชวงัหลวง (Koninklijk Plaeis) หรือ วงัหลวง ทีครังแรกสร้างขึนในปี ค.ศ. 1655 

มีจุดประสงคเ์พือใชเ้ป็นทีว่าการอาํเภอ สร้างโดยสถาปนิกทีชือ ยาคอบ ฟาน กมัเปน ตรงหนา้จวัของตึกแห่งนี

มีรูปปูนปันทีสวยงาม เป็นรูปเทพีแห่งทะเล และสัตว์ในเทพนิยายกรีก ต่อมาในปี ค.ศ. 1801 หลังจากที

เนเธอร์แลนด์ตกเป็นเมืองขึนของฝรังเศส พระราชวงัแห่งนีกลายเป็นทีประทบัของพระเจา้หลุยส์ โบนาปาร์ต 

น้องชายนโปเลียน โบนาปาร์ต จนถึงปี ค.ศ. 1810 เมือฝรังเศสหมดอาํนาจลงก็ยงัคงใช้เป็นพระราชวงัที

ประทบัของกษตัริยเ์นเธอร์แลนด์ และในปี ค.ศ.1967 สมเด็จพระราชินีนาถจุเลียนาไดท้รงยา้ยไปประทบัอยู่ที

เมืองเฮก 

 
นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (Rijksmuseum) หรือพิพิธภณัฑริ์กจ์ สถานทีทีสามารถ

บอกเล่าเรืองราวทางประวติัศาสตร์ของดินแดนกงัหันลมไดเ้ป็นอย่างดีโดยพิพิธภณัฑท์ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี

แห่งนีคือพิพิธภัณฑ์ทีใหญ่ทีสุดของประเทศทีรวบรวมวตัถุโบราณ งานศิลปะเก่าแก่และทรงคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ไวม้ากมายกว่า 8,000 ชิน  
 



2304-0802-UNSEEN.NT                                                             www.smileytour.com                                                                        Page 18 of 25 

 
 

จากนนันาํท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอญัมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้าํนาญตลอดจนขนัตอน

การเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีทีมีค่าสุดและมีชือเสียงทีสุดในโลกจากนันนําท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิต

ความเป็นอยู่ชาวดชัต ์ทีสร้างมาตงัแต่ศตวรรษที  มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีมีตะขออยู่ชนั

บนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนทีอยู่ ริมคลองทีมีอยู่

มากถึง ,  หลงั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) ตังอยู่ทีชานเมืองลิซ เซ่ ซึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ทีให ญ่และสําคัญ ยิงของฮอลแลนด์ เดิมเป็น

สวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่งนี

ส่งเสริมการปลูกไมห้ัวพนัธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งทีใหก้บับริษทัผูผ้ลิตไมห้ัวเป็นผูป้ลูกและเขา้บาํรุงรักษา ซึงก็ทาํให้

เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ ขึนทุกปี ผูซื้อทิวลิปจากทวัโลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปทีตอ้งการจากแปลงสาธิต ในสวน

เคอเคนฮอฟแห่งนี นับเป็นสวนทีมีชือเสียงโด่งดังไปทัวโลก ด้วยทิวลิปทีมีมากกว่า 7 ล้านตน้ในแต่ละปี 

รวมทงัไมห้วัอืนๆ เช่น ลิลลี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซสั ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรังอยู่ดูละลานตา สวนได้

ถูกออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ มีทางเดินร่มรืน บางตอนก็มีงานประติมากรรม

ประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มีสระนาํและนําพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เกียวกบัดอกไมม้ากมาย มีการจดั

สวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทงัคอฟฟีช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เขา้ชมประมาณ

กลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี อิสระใหท้า่นเดินชมสวนดอกไมต้ามอธัยาศยั  
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17.30 น. นาํทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดมั (AMS) เพือเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้าํคืนภาษี

และเลือกซือสินคา้ต่างๆมากมายจากร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน BR 076 (บินตรง) สายการบิน บริการอาหารคาํและ

อาหารเชา้ 
 

16 เม.ย. 2566 กรุงเทพมหานครฯ 
 

13.40 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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9 วนั อันซีนเนเธอร์แลนด์  
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 8 – 16 เม.ย. 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,900 

พกัเดียวเพมิท่านละ 18,000 

เด็กอาย ุ2 -  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 114,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทนีงั confirm เท่านนั) 

120,000-150,000 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ขึนอยูก่บัอตัราแลกเปลียน) 4,500 
 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั คิด ณ วนัที 6/01/2023 ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิด

ห้องพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (BR), กระเป๋าถือขนึเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเทียวเบเนลกัซ์ (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทยีวโดยสายการบิน BR (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตวุงเงิน ,5 ,  บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่าย % 
 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
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  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณียกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมเ่ก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดม้ีค่าใชจ่้ายเกิดขึน)    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 

ผูเ้ดินทางทีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยนืวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงิน

คืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใช้บริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 

ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตวัเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ทา่นทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของ

สายการบินทีทา่นไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดนิทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 
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 สาํหรบักระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกั

ส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านัน ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนําหนักกระเป๋าจริง 

ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) 

ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ

จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านนั นนัหมายถึงจะชดเชยตามนาํหนกักระเป๋า 

คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านัน ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ

หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนัน

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเนเธอร์แลนด์ 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัทาํการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพือขอยืนวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป พืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืนเป็น

สีเทาใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทตูมีการเทยีบรูปกบัหนา้วีซ่าทีเคยได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพมิเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และให้ระบุวา่ ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมให้เดก็เดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์มีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใช้ Bank Statement) 
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- หนงัสือรับรองการเดินบญัชี (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (ชือภาษาองักฤษตอ้งตรงกบัหนา้พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วนันบัจาก

วนัทีจะยนืวซ่ีา ตอ้งมีตราประทบัจากทางธนาคารทุกหนา้ 
 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้ับรองคา่ใช้จ่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 

 

 


