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ÍàÁ«Ôè§@ÍÑÅàÁÕÂÃì ¿ÅÍÃÔàÍ´ àÍç¡«ìâ» 2022 
à¹à¸ÍÃìáÅ¹´ì-àºÅàÂÕèÂÁ-àÂÍÃÁÑ¹ 8 ÇÑ¹ 

 

โดยสายการบิน 
 

เท่ียว 3 ประเทศพร้อมเข้าชมงานเอก็ซ์โป 10 ปีมีครัง้ท่ีอลัเมียร ์

 หมู่บ้านฮอลแลนดซ์านสส์คนัส ์ถ่ายรปูกงัหนัลม  

      ชิมขนมสตรูปวาฟเฟิล สญัลกัษณ์ฮอลแลนด ์ 

ล่องเรอืหมู่บ้านไร้ถนน เท่ียวจตัุรสัดมัสส์แควร ์บ้านแอนน์แฟร้งค ์ 

ล่องเรอืหลงัคากระจกชมโรงงานเจียระไนเพชร  

**à¢éÒªÁ§Ò¹ Floriade Expo 2022 @ ÍÑÅàÁÕÂÃì** 
§Ò¹à·È¡ÒÅàÍê¡«ìâ» 10 »ÕÁÕ¤ÃÑé§!! 
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ถ่ายรปูศาลโลกท่ีกรงุเฮกแวะเมืองรอ็ตเตอรด์มั เท่ียวบรสัเซลส ์ 

ชมเมืองบรจูจ ์เมืองมรดกโลก เข้าชมวิหารโคโลญจ ์ 
เท่ียวเขตเมอืงเก่าโรเมอรเ์บิรก์นครแฟร้งคเ์ฟิรต์ ช้อปป้ิงจใุจใน Maasmechelen Village 

พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมนั พกัดีส่ีดาวในเมือง  
 
อมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงแสนงามของประเทศเนเธอรแ์ลนด์หรอืฮอลแลนด์  อดตีอาณาจกัรใหญ่ในด้านการคา้ทางทะเล และ

ยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของศาลโลกอกีดว้ย ชมธรรมชาตทิีง่ดงามและเมอืงใหญ่ทีส่วยงาม 
ซานสคนัส ์ หมู่บา้นวฒันธรรมฮอลแลนด์ หมู่บา้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่าแก่ ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บา้น

แห่งน้ีถอืว่าเป็นสถานทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิาสตรข์องกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอย่างด ี 
อลัเมียร ์ สถานทีจ่ดังานสําคญัอย่างงาน Floriade Expo 2022 ยิง่ใหญ่อลงัการกบัการแสดงงานพชืสวนโลกที ่10 ปีมี

ครัง้ พบกบัความมหศัจรรยข์องพนัธ์ุไมจ้ากทัว่ทุกมุมโลก 

หมู่บ้านกีธูรน์  หมู่บา้นเลก็ๆ ทีม่คีวามน่ารกัและมเีสน่ห ์ออกแบบตกแต่งในแบบตะวนัตกทีอ่บอุ่นมคีลองขนาดเลก็ไหลผ่าน 

เกดิเป็นทศันียภาพงดงาม ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์  
เฮก  เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจากกรุงอมัสเตอรด์มัและรอ็ตเตอรด์มั และป็นทีต่ ัง้ของศาล

โลกอกีดว้ย  

รอ็ตเตอรด์มั เมอืงท่าหลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ํามาส เป็นเมอืงท่า

ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 

บรสัเซลส ์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ม ชมเมอืงทีง่ดงามและสญัลกัษณ์ของหนูน้อยมานิคนิพสิ ใหท่้าน 
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  

บรจูจ ์ เมอืงใหญ่ทีสุ่ดและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลานเดอรส์ตะวนัตกและไดร้บัการประกาศกบัยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 

โคโลญจ ์ เมอืงสําคญัรมิแม่น้ําไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการค้า งานศลิปะ 

และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน้ําหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ 
แฟรง้คเ์ฟิรต์   เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําไมน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ํา่รวยทีสุ่ดในกลุ่มสหภาพยุโรป 
 
 

กาํหนดการเดินทาง 2-9 มิ.ย. / 12-19 ก.ค. / 12-19 ส.ค. / 12-19 ก.ย. /  

9-16 ต.ค. / 23-30 ต.ค.2565  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

23.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Qatar 

Airways เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

**กรณท่ีานทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละกําหนดการ

เดนิทางอกีครัง้ก่อนทําการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร

ดําเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามฤดูกาล

เลก็น้อย** 
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วนัทีส่อง โดฮา (กาต้าร)์-อมัสเตอรด์มัส-์ซานส์สคนัส-์อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 

02.30 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR837 

05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

08.10 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุอมัสเตอรด์มัส ์โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี QR273 

13.55 น. เดินทางถึงกรงุอมัสเตอรด์มัส์ นครหลวงแห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิอมัสเตอรด์มั จากนัน้นําท่านเดินทางสู่  

หมู่บ้านวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานส์สคนัส ์Zaanse Schans (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

 30 นาท)ี หมู่บา้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่าแก่ ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่ 

 บา้นแห่งน้ีถอืว่าเป็นสถานทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิาสตรข์องกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอย่าง 

 ด ีซึ่งจะไดพ้บกบัความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บา้นทีส่รา้งขึน้สไตล์บา้นไมแ้บบ 

 ฮอลแลนด์ สมัผสับรรยากาศแบบชนบททีส่วยงาม ซึ่งประกอบไปดว้ยแม่น้ํา ทุ่งหญ้า  

 และการปศุสตัว ์ใหท่้านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหน่ึงสญัลกัษณ์สําคญัของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด์ ซึง่กงัหนัของประเทศน้ีไดม้กีารใชป้ระโยชน์เป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะในดา้นการผนัน้ํา วดิน้ํา

ระบายน้ําเพื่อเอาดนิในทะเลมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดา้นต่างๆ พรอ้มชมการทํา 

 รองเทา้ไม ้ทีถ่อืเป็นของและ สนิคา้ทีร่ะลกึทีส่ําคญัของเนเธอรแ์ลนด์ และการทํา 

 ชสีแบบเนเธอรแ์ลนด์ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัของฟารม์ Catharina Hoeve Cheese 

 Farm ใหท่้านไดช้มวธิสีาธติการทํา การตดัชสี รวมถงึอุปกรณ์การใชง้าน และลองชมิสโตรปวาฟเฟิล ขนม

ชื่อดงัของเนเธอรแ์ลนด์และพรอ้มใหท่้านเลอืกซื้อเป็นของฝาก จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่เมือง

อมัสเตอรด์มั Amsterdam (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ถอื

เป็นหน่ึงในเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมของคนทัว่โลก และยงัเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบัโลกทีม่บีรรยากาศสวยงามน่า

อยู่อาศยัแห่งหน่ึงในยุโรป   

คํา่ รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Hotel NH Naarden หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม อมัสเตอรด์มั-อลัเมียร ์ชมงาน Floriade Expo 2022-กีธูรน์-อมัสเตอรด์มั  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 นําท่านเดนิทางสูเ่มืองอลัเมียรห์รืออลัเมเร่อ Almere (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสําคญัของ

จงัหวดัฟลโีวลนัด์ และจดัเป็นเมอืงใหม่ทีสุ่ดของเนเธอรแ์ลนด์ ซึง่เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการผนัน้ําทะเลออกเพื่อ

สรา้งผนืแผ่นดนิเพื่อใชเ้ป็นพืน้ทีทํ่าการเกษตร แต่เมื่อหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นต้นมาจํานวนประชากรมี

การเตบิโตอยา่งรวดเรว็ทําใหม้กีารประกาศยกระดบัใหเ้ป็นเมอืงเทศบาลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัฟลโีวลนัด์ 

นอกจากน้ียงัเป็นเกาะเทยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เน่ืองจากพืน้ทีท่ีอ่ยู่ตํ่ากว่าระดบัน้ําทะเลกว่า 4 เมตร โดยมี

เขือ่นกัน้น้ําไวเ้ป็นแนวป้องกนั โดยก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1986 แมว้า่เมอืงน้ีจะเป็นเมอืงใหม่แต่กลบัมี

สถาปัตยกรรมทีง่ดงาม เสน้ทางจกัรยานหลายรอ้ยกโิลเมตรและเสน้ทางชายหาดทีท่อดยาวและทวิทศัน์

ธรรมชาตโิอบลอ้มกนัอย่างกลมกลืน  นําท่านเข้าชมงาน Floriade Expo 2022 งานนิทรรศการพชืสวนของ

ชาวดตัช ์ทีไ่ดร้บัการการรบัรองใหเ้ป็นงานพชืสวนยิง่ใหญ่ระดบัโลก (A1) ซึ่งไดร้บัการยอมรบัอย่างเป็น

ทางการจากสมาคมพชืสวนระหว่างประเทศและสํานักงานจดังานมหกรรมนานาชาต ิและถูกจดัขึน้ในทุก 10 

ปี และจะหมุนเวยีนไปตามเมอืงต่างๆ โดยมกีารจดัขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ.1960 และในปี 2022 น้ีถูกจดัขึน้

ในธมี Growing Green Cities โดยจะเน้นการรวมธรรมชาตแิละเมอืงเขา้ดว้ยกนัซึ่งเป็นการนําเสนอ

เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มสําหรบัเมอืงแห่งอนาคต และประเทศไทยไดร้บัเชญิใหเ้ขา้

ร่วมจดังานเอก็ซ์โปรค์รัง้น้ีอกีดว้ยระหว่างวนัที ่14 เม.ย.-9 ต.ค.2565 นําท่านชมงานบนพืน้ทีก่วา้งใหญ่โดย

แบ่งเป็นส่วนเหนือและส่วนใต ้ดว้ยการนัง่กระเชา้ทีม่คีวามยาวกว่า 850 เมตร ชมสถานทีซุ้่มงานและดอกไม้
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นานาพนัธ์ุจากประเทศต่างๆ ทีส่ามารถสะทอ้นพนัธ์ุไมแ้ละความเป็นตวัตนของแต่ละประเทศและใหท่้าน

ถ่ายรูปกบัความสวยงามและเชค็อนิไปตามจุดต่างๆ ในงานตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านกีธูรน์ Giethoorn Village (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําชมเมอืงที่

ประกอบไปดว้ยหมู่บา้นเลก็ๆ ทีม่คีวามน่ารกัมากมาย มผีูค้นอาศยัอยู่ราว 2,600 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ทีม่ ี

ฐานะด ีบา้นแต่ละหลงัมกีารออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตล์ตะวนัตกทีแ่สนน่ารกัอบอุ่น มคีลอง

ขนาดเลก็ทีม่คีวามยาวกว่า 7.5 กโิลเมตร แทรกตวัไปทัว่หมู่บา้น มสีะพานไมท้รงสวยมากกว่า 170 สะพาน 

ไวเ้ชื่อมระหว่างบา้นเรอืนเขา้หากนั ชาวบา้นทีน้ี่ใชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทางสญัจรเท่านัน้ ไม่เวน้แมแ้ต่

บุรุษไปรษณียก์ต็อ้งพายเรอืสง่ไปรษณยีเ์ช่นกนั จงึกลายเป็นเอกลกัษณท์ีแ่สนมเีสน่หข์องหมู่บา้นกธูีรน์ จน

ทําใหไ้ดร้บัการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี ค.ศ.1958 

ภาพยนตรต์ลกชื่อดงัของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ไดใ้ชห้มู่บา้นกธูีรน์เป็นฉากหลกัในการถ่ายทํา และ

มผีลทําใหห้มู่บา้นไรถ้นนแห่งน้ี กลายเป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง จนมนัีกท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกพลดักนัมา

เยีย่มชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บา้นกธูีรน์ ใหท่้านชมทศันียภาพของหมู่บา้นและ นําท่าน

ล่องเรือในลาํคลองน้ําใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธ์ิ ชมบา้นเรอืนทรงน่ารกัทีเ่รยีงรายอยูร่มิฝัง่ 

เพลดิเพลนิไปกบัดอกไมห้ลากสสีนัต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูรอ้น) และใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึ

เป็นของฝาก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัเขา้นครอมัสเตอรด์มั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

  คํา่ รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Hotel NH Naarden หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  อมัสเตอรด์มั-ชมเมือง-ล่องเรอืหลงัคากระจก-เข้าชมโรงงานเจียระไนเพชร-กรงุเฮก-รอ็ตเตอรด์าม  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

นําท่านชมย่านเมอืงเก่าถา่ยรูปดา้นนอกกบัพระราชวงัหลวง Royal Palace หรอืภาษาดชัท์ Konniklijk 

Paleis สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1648-1654 เพื่อใชเ้ป็นศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี ค.ศ.1808 ในสมยัของ

กษตัรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมาใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัของราชวงศ์ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ี ไดถู้ก

ใชเ้ป็นทีร่บัรองพระราชอาคนัตุกะของพระราชนีิ  รวมถงึการผ่านชมบา้นเก่าของแอนน์ แฟรงค ์สถานทีจ่รงิที่

แอนน์ แฟรงคแ์ละครอบครวัของเธอใชห้ลบซ่อนความโหดรา้นของนาซทีี่กวาดล้างชาวยวิในสมยัสงคราม 

โลกครัง้ที ่2 จากนัน้นําท่านชมย่านจตัุรสัดมัสส์แควร ์Dam Square ลานกวา้งทีม่สีถานทีส่ําคญัๆ ตัง้อยู่

มากมาย ถ่ายรูปกบัโบสถ์ใหม่ทีส่รา้งขึน้ในตอนปลายศตวรรษที ่14 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมปรบัปรุงใหม่

หลายครัง้จนมคีวามสวยงาม และถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สถานแห่งชาต ิNational Monument ซึ่งเป็นรูปทรง

กรวยขาว สูงประมาณ 70 ฟุต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผูเ้สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 

และใหท่้านถ่ายรูปกบัโรงงานเบยีรไ์ฮเนเกน้ Heineken Experience ต้นกําเนิดของเบยีรไ์ฮเนเกน้ โดยก่อตัง้

ขึน้ในปี ค.ศ.1864 ปัจจุบนัไฮเนเก้นเป็นบรษิทัผลติเบยีรร์ายใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นเบยีรท์ี่

มคุีณภาพรวมถงึรสชาตดิทีีสุ่ด รบัรองดว้ยถ้วยรางวลัมากมาย ต่อมาโรงงานไดปิ้ดตวัลงและปัจจุบนัไดถู้ก



Amazing@AlmereFloriadeExpo8D5N-QR (N-B-D), Jun-Oct2022    5 

ดดัแปลงมาเป็นพพิธิภณัฑใ์หก้บันักท่องเทีย่วเขา้ชม โดยภายในมกีารจดัแสดงประวตั ิการก่อตัง้โรงเบยีร์

แห่งน้ีและจําหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัเบยีรไ์ฮเนเกน้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตขิอง 

อมัสเตอรด์มัเพือ่ใหท่้านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัตวัอกัษร  

I am Amsterdam เป็นสถานทีร่วบรวมงานศลิปะ ของจติรกร 

ชาวดตัชท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก จากนัน้เขา้ชม โรงงานเจียระไน 

เพชร ชมกรรมวธิกีารเจยีรนัยเพชร หน่ึงในสนิคา้ออกทีส่ําคญัของเนเธอรแ์ลนด์ทีจ่ะทําใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารใน

การเลอืกซื้ออญัมณีล้ําค่าน้ี ท่านมโีอกาสเขา้ชมโชวร์ูมทีจ่ะนําเพชรน้ําดขีนาดต่างๆ มาใหท่้านไดช้ม จากนัน้

นําท่านสู่ท่าเรอื นําท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมอืงเก่าอ ัมสเตอรด์มัทีส่รา้งอยู่รมิ 

2 ฝัง่คลองทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16-18 ซึ่งคลองน้ีขุด 

ขึน้มาเพื่อควบคุมระดบัน้ําของแม่น้ําแอมสเทลทีม่กัจะเอ่อลน้ 

เขา้ท่วมในเมอืงจนเป็นหน่ึงในตํานานของชื่อเมอืงและปัจจุบนัชาวเมอืงยงัใชส้ญัจรไปมาพรอ้มกบั

สถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่างๆ บง่บอกถงึความมฐีานะศกัดนิาและบา้นบางหลงัมอีายุเก่าแก่กว่ารอ้ยปี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ กรงุเฮก Hague (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ 

รองจากกรุงอมัสเตอรด์มัและรอ็ตเตอรด์มั นอกจากจะเป็นทีต่ ัง้ของรฐัสภาแลว้ กรุงเฮก ยงัเป็นสถานทีต่ัง้

ของศาลโลกอกีดว้ย รวมถงึสถานทูตของเกอืบทุกประเทศและของประเทศไทย นําท่านชมเขตเมอืงเก่าของ

กรุงเฮกชมและถ่ายภาพดา้นนอกกบัอาคารสวยงามของทีทํ่าการศาลโลกหรอื Peace Palace อสิระใหท่้าน

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ นําท่านเดนิทางสูเ่มืองรอ็ตเตอรด์มั Rotterdam เมอืงท่า

หลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีต่ ัง้

อยู่รมิฝัง่แม่น้ํามาส รอ็ตเตอรด์มั นับเป็นเมอืงท่าใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกและเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั

อรีาสมุส ซึ่งมชีื่อเสยีงดา้นเศรษฐศาสตร ์และสถาบนัสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอรแ์ลนด์ยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 

2007 ไดร้บัการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม" นําท่านชมเมืองรอ็ตเตอรด์มั ทีม่ี

ลกัษณะต่างจากเมอืงอื่นในเนเธอรแ์ลนด์คอืเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยุคใหม่ในปี ค.ศ.2007 ไดร้บัการ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม" แวะถ่ายรูปกบัสะพานขาวอรีาสมูส (Erasmus Bridge) 

และสะพานแดงวลิเลมส ์(Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึ่งเชื่อมเมอืง 2 ฝัง่ทีถู่กคัน่กลางดว้ยแม่น้ํามาส

เขา้ดว้ยกนั ใหท่้านถ่ายรูปกบั ศาลาว่าการประจําเมอืงรอ็ตเตอรด์มั (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอด

พน้จากการโดนถล่มเมอืงโดยกองทพัของอดอล์ฟ ฮติเลอรใ์นช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 

คํา่  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจนี  

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Novotel Rotterdam Schiedam หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า  รอ็ตเตอรด์าม (เนเธอรแ์ลนด)์-บรจูจ-์บรสัเซลส์ (เบลเยีย่ม)  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สู่เขตประเทศเบลเยีย่ม เดนิทางสู่ เมืองบรจูจ ์Brugge ฉายาเวนิสแห่งเบล

เยีย่ม หรอื Venice of the North เมอืงใหญ่ทีสุ่ดและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลานเดอรส์ตะวนัตก ทีไ่ดร้บั

การประกาศกบัยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

 นําท่านเดนิเล่นชมเมืองเก่าบรจูจ ์ทีย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งอาคารของ

ชาวเบลเยีย่มตัง้แต่ศตวรรษที ่16 รายลอ้มดว้ยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์มาจนถงึปัจจุบนัและคง

ความสวยงามไม่แพเ้มอืงหลวงอย่างบรสัเซส ์ นําท่านเยีย่มชมโบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ Basilica of the  

 Holy Blood โบสถ์โรมนัคาทอลกิ สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่12 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรจูจ์ เป็นทีเ่กบ็พระ 
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 โลหติศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซู ซึ่งเป็น 1 ในสถานทีท่ีไ่ดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก และถ่ายรูป

กบัอาคารศาลาว่าการเมอืง อาคารเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงบรูจจ์ทีม่อีายุกว่า 600 ปี จากนัน้นําท่านสูบ่รเิวณ 

 แกรนด์เพลซ หรอือาคารเบลฟร ีทีนั่บว่าเป็นฮอล์ลทีก่่อสรา้งดว้ยอฐิและนับว่ามขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของเบลเยีย่ม  

และยงัมตีลาดทีเ่ก่าแก่ Markt Square มาจากศตวรรษที ่15 ทีย่งัคงอนุรกัษ์บา้นเรอืนในยุคกลางไวไ้ดเ้ป็น 

อย่างด ีใหท่้านถ่ายรูปกบัหอระฆงัสงูตระหง่าน ปัจจุบนับรเิวณน้ีใชเ้ป็นทีนั่ดพบของชาวเมอืงในทอ้งถิน่ 

รวมถงึรูปปั้นของJan Breydel และ Pieter de Coninck วรีบุรุษแห่งเสรภีาพในช่วงการต่อสูก้บัฝรัง่เศส 

 เมื่อต้นศตวรรษที ่14 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ กรงุบรสัเซลส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศเบล

เยี่ยม และยงัเป็นทีต่ ัง้ขององคก์รระหว่างประเทศทีส่ําคญัหลายแห่ง หน่วยงานสําคญัของสหภาพยโุรป 2 

หน่วยงาน คอื คณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) และคณะมนตรแีห่งสหภาพยุโรป (Council 

of the European Union) ทีม่สีํานักงานใหญ่ในกรุงบรสัเซลส ์นอกจากน้ีบรสัเซลสย์งัเป็นทีต่ ัง้ของนา

โต (NATO) ทําใหห้ลายประเทศมสีถานทูตในบรสัเซลสถ์งึ 3 แห่ง คอื สถานทูตปกตขิองแต่ละประเทศ 

สถานทูตประจําสหภาพยุโรป และสถานทูตประจํานาโต นําท่านเขา้สู่เขตเมอืงบรสัเซลส ์ชมและถ่ายรูป

ภายนอกของ อะโตเมี่ยม ประตมิากรรมอนังดงามสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้เอก็ซ์โป ซึง่จดัขึน้ ณ ประ

เทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงานชิน้สําคญัและปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหน่ึงของกรุงบรสัเซลส ์ จากนัน้

นําท่านชมเมอืงและชมความสวยงามของจตัุรสัแกรนดเ์พลซ ทีเ่ป็นแลนด์มารค์ของบรสัเซลส ์สถานทีต่ ัง้

ของอดตีพระราชวงัหลวง ศาลาว่าการเมอืงเก่า ทีม่สีรา้งดว้ยศลิปะหลายยุคสมยัทัง้สไตล์โกธคิ บารอคและ

รอคโคโค นําท่านถ่ายรูปคู่กบั หนูน้อยมาเนเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉ่ี สญัลกัษณ์ทีส่ําคญัยิง่ของบรสัเซลส์

และเลอืกซื้อของฝากและชอ็คโกแลต็รูปหนูน้อยมาเนเคสพสิแสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยีย่มยงัเป็นประเทศที่

มชีื่อเสยีงดา้นความอร่อยของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย และมเีวลาใหท่้านเลอืกซื้อของฝากจากจตัุรสัแกรนด์เพลส

และเดนิเล่านถ่ายรูปกบัอาคารที่มสีถาปัตยกรรมสวยๆ  

คํา่  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจนี  

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั The Gresham Belson หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  บรสัเซลส-์ช้อปป้ิง Maasmechelen Village Outlet (เบลเยีย่ม)-โคโลญจ-์แฟร้งคเ์ฟิรต์ (เยอรมนีั)  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู่มาสเมเคอเลนิ เป็นเมอืงในระดบัเทศบาลของประเทศเบลเยีย่มตัง้อยูร่มิแม่น้ําเมซิ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่านเขา้สู่แหล่งชอ้ปป้ิงเอ๊าท์เลต็ทีม่ชีื่อเสยีง มาสเมเคอเลิน 

Maasmechelen Village จดัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้นําในเขตประเทศแถบเบเนลกัซ์ ประกอบไปดว้ยอาคาร

รา้นคา้สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเดยีวกบัหมู่บา้นมาสเมเคอเลนิ และยงัไดร้บัการอนุญาตเป็นพเิศษให้

เปิดทําการค้าในวนัอาทติย ์มเีวลาใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมชัน้นํากว่า 100 รา้นคา้ทีต่่างนํามาจดั

โปรโมชัน่ ไดแ้ก่ Armani, Boss, Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Swarovski, 

Max Mara, Beverly Hills, Karl Lagerfeld, The North Face, Puma, Samsonite, Levi’s, ASICS, Lacoste, 

Bally, L’Occitane, Clarins, DKNY, Fossil, Furla, Kipling, Calvin Klein, Superdry, Converse, Hackett,  
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 Guess, Geox, Timberland, Tommy Hilfiger, DIESEL, Nike, New Balance, Michael Kors เป็นต้น 

รวมทัง้ยงัมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกหลากหลาย อาท ิอาหารสไตล์อติาเลยีน Giuliano หรอืจะเป็นอาหารแบบ 

 เบาๆ ทีร่า้น Le Pain Quotidien, Chez Lulu หรอืรา้นนัง่สบายๆ Le Petit Belge หรอื Ellis หรอืของหวานที่

รา้น Leonidas เป็นต้น *เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม

อธัยาศยัภายในเอา๊ท์เลต็*  

 สมควรแก่เวลานัดหมาย จากนัน้นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจ ์ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) โคโลญจ์ถอืเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนั รองจากเมอืง

เบอรล์นิ ฮมับวรค์และมวินิค เป็นหน่ึงในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศเยอรมนั ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําไรน์ จดัเป็น

เมอืงเก่าแก่ทีต่ ัง้มาตัง้แต่สมยัโรมนั ชื่อเมอืงน้ีมาจาก “โคโลเนีย” ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนใต้ของรฐั Nordrhein-

Westfalen เยอรมนัเหนือใกลก้บัเมอืงบอนน์ เมอืงหลวงเก่าของเยอรมนัตะวนัตกในสมยัอดตีก่อนการรวมตวั

กนักบัเยอรมนัตะวนัออก ชาวไทยเราจะรูจ้กัเมอืงน้ีตามชื่อของน้ําหอม โอ เดอร ์โคโลญจน์ (Eau de 

Cologne 4711) และยงัเป็นแหล่งผลติน้ําหอมดงักล่าวมาตัง้แต่เกอืบ 300 ปี เลข 4711 คอืเลขทีข่องบา้น

ผูผ้ลตินัน่เอง นําท่านเข้าชมมหาวิหารโคโลญจ ์Cologne Cathedral เป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิดัง้เดมิทีอ่ยู่

ในรายชื่อของสถานทีแ่ห่งมรดกโลก เป็นศาสนสถานของครสิต์ศาสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และ

สูงทีสุ่ดในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร 

ยาว 144 เมตร สรา้งเพื่ออุทศิใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ีเริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1248 แต่มปัีญหา

ใหต้้องหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่า 600 ปีจงึสรา้งเสรจ็สมบูรณ์ และสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.

1880 และครัง้หน่ึงสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมื่อคราวเสดจ็

ประพาสเยอรมนัครัง้แรกในปี ค.ศ.1897 ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 เครื่องบนิพนัธมติรไดถ้ล่มวหิารแห่ง

น้ีรวม 14 ครัง้ แต่ทุกครัง้เหมอืนมมีนตรข์ลงั ลูกระเบดิพลาดจากมหาวหิารไปทุกคราวไป คงความเสยีหาย

แก่มหาวหิารเพยีงเลก็น้อย จากนัน้เดนิเท่ียวชมเมืองโคโลญจพ์ร้อมช้อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง, ของทีร่ะลกึ, 

น้ําหอมโคโลญจ์ 4711 ตลอดจนสนิคา้แบรนด์เนมชื่อดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวหิาร  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองแฟร้งคเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 

ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยูร่มิฝัง่แม่น้ําไมน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรงก์เฟิรต์และธนาคาร

กลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ํ่ารวยทีสุ่ดในกลุ่มสหภาพยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองกบัเมนูพิเศษ!! ขาหมูเยอรมนัทานกบัโฮมเมด 

ไวน์แอป็เป้ิล 

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NH Frankfurt Airport West หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  แฟร้งคเ์ฟิรต์-ชมเมืองเก่าโรเมอเบิรก์-สนามบินแฟร้งคเ์ฟิรต์ (เยอรมนีั)  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
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นําท่านชม จตัุรสักลางเมืองโรเมอร ์อนังามสง่า มบีา้นไม้ทรงเยอรมนัทีไ่ดส้รา้งจําลองมาจากของเก่า โดย

รกัษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงามไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม นําท่านชมภายนอกของมหาวหิารโดมแห่ง 

แฟรง้คเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บัการบูรณะขึน้มาหลงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ใหท่้านเดนิ

เล่นและชอ้ปป้ิงย่านจตัุรสัโรเมอร ์Romerberg ซึ่งเป็นจตัุรสัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื Frankfurt City 

Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึน้ในปี 1405 ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือของจตัุรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่าสนใจทีสุ่ดจุดหน่ึงในแฟรง้คเ์ฟิรต์ มอีาคาร 9 อาคาร ซึ่งไดร้บัมาจาก

ครอบครวัพอ่คา้ครอบครวัหน่ึง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกบัอาคารรอบๆ สถานที่

แห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้ของรฐับาลทอ้งถิน่มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้ภายนอกและภายในมกีารตกแต่งดว้ยสไตล์โกธิค

สมยัใหม่ ซึ่งมคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก พบกบัอาคารกึง่ไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮ้าสท์ีเ่รยีกวา่ 

“ออสไซเล่อ” ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึน้มาใหม่โดยสามารถรกัษารายละเอยีดของอาคารดัง้เดมิทีเ่คยถูกทําลาย

หมดสิน้เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรายละเอยีด จากนัน้นําท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้ําพุแห่ง 

ความยุตธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ ัง้เด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถ์เซ้นต์พอลและ

วหิารใหญ่ประจําเมอืง อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย บรเิวณถนนสายชอ้ปป้ิงย่านถนนซายล์ Zeil 

ถนนสายชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดของประเทศเยอรมนีทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นจําหน่ายสนิค้าแบรนด์เนมชือ่ดงัเรยีงรายอยู่

มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น และเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ 

ทัง้ขนม ชอ็คโกแลต็และสนิค้าทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 *เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเขต

เมืองเก่า* 

13.30 น. สมควรแกเ่วลานัดหมาย นําท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินแฟร้งคเ์ฟิรต์ 

17.35 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR068 

00.25 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 

 

วนัทีแ่ปด โดฮา-สนามบินสุวรรณภมิู  

02.20 น.  นําท่านออกเดินทางจากสนามบินกรโุดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR836 

13.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละกําหนดการ

เดนิทางอกีครัง้ก่อนทําการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีาร

ดําเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืน่ๆ  

ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
อตัราค่าเดินทาง  
 
Amazing @Almere Floriade Expo 2022 

เนเธอรแ์ลนด-์เบลเย่ียม-เยอรมนั 8 วนั-QR 
2-9 มิ.ย.65 12-19 ก.ค.65 12-19 ส.ค.65 

12-19 ก.ย. / 

9-16 ต.ค.65 
23-30 ต.ค.65 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 96,300 99,500 106,500 96,500 97,900 

ท่านทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 

ท่านทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ ท่านละ 62,900 62,900 63,900 62,900 62,900 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดนิทางน้ีต้องมจํีานวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้กําหนดและ

เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะต้องชําระมดัจําหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้

ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซ่ีา ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 

***การดําเนินการขอวซ่ีาจะต้องใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึ่งผูเ้ดนิทางจะต้องไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ

สแกนน้ิวมอืจากศูนยร์บัคํารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ สําเนา

หน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อทําการนัดหมาย ** 

• สําหรบัท่านทีต่้องการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอืน่ หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซ่ีาเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านต้องมาแสดงตวัทีส่ถานทูตหรอื
ศูนยย์ื่นวซ่ีาตามกําหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนน้ิวมอื 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Qatar Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-อมัสเตอรด์มั / / แฟรง้คเ์ฟิรต์-โดฮา-
กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกินที่สายการบนิกําหนดท่านละ 25 กโิลกรมั / ชิน่ / ท่าน 

• ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคํานวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋

โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ 

จะต้องมกีารชําระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิคํานวณไว ้ณ วนัที ่30 ม.ีค.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสีําหรบันักท่องเที่ยวหรอืภาษเีมอืงสําหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซ่ีาเชงเกน้ 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อํานวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 

• ค่าน้ําดื่มวนัละ 1 ขวด (จํานวน 5 วนัทวัร)์ 

• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ่้ายอื่นอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตาม

เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ่้ายระหวา่งการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเน่ืองจากโควดิ19 และเป็นไปตาม

เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  

 
 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

• ค่าบรกิารและค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดูแลกระเป๋า

และทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเองเพือ่ป้องกนัการสูญหาย 
• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

• ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะโรงแรม)   

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา การนัดหมายแบบพรเีมีย่ม หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีถ้าสาย

การบนิและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการดําเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐักําหนด 

(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นสําคญั)  
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• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ

เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจํานวนวนัใหดู้ประกาศจากทางภาครฐัเป็นสําคญั) 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการทํา Vaccine Passport 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการทํา Certificate ของการเดนิทางเขา้ประเทศนัน้ๆ (ถ้าม)ี 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในช่วงใดๆ 

 

 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจํานวน 40,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สําหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจําทัง้หมด 
 

 

 

การยกเลิก 

1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจํา โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจําตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และ

ค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจําตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ

วซ่ีา และค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทําการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

4. กรณีทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณทีีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรม

อาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้อง

แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํ่า  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตทํุาใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั

จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้

เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ํานักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจําลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณฆ่์าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสําหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสําหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนักสว่นที่

เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสําหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดทีช่ดัเจน

ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้



Amazing@AlmereFloriadeExpo8D5N-QR (N-B-D), Jun-Oct2022    13 

ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ

ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 

เน่ืองจากไดชํ้าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มาสหรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้

ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสําหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตเนเธอรแ์ลนด์ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซ่ีา 

2. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอยื่นวซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทูตง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (เนเธอรแ์ลนด)์  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ ื่นคํารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นคํารอ้งทีศู่นยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนยย์ื่น 

- รูปถา่ยหากไม่ไดม้าตรฐาน ต้องทําการถ่ายใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผูย้ ื่นคํารอ้งตอ้งชําระเงนิค่าถ่ายรูปดว้ยตนเอง 

- การถ่ายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคํารอ้งชําระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้ ื่นคํารอ้ง กรุณาสง่สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบือ้งต้นสําหรบัเพื่อใชใ้นการทํานัดหมาย   

  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ ื่นคํารอ้งสูงอาย ุ

  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิสําเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, สําเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), สําเนาสูต ิ

  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายตุํ่ากว่า 20 ปี), สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาทะเบยีนหยา่, สําเนาใบเปลีย่นชื่อ, สําเนาใบเปลีย่นนามสกุล  

  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ สําเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 

  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในด้านงานแปล ค่าใชจ่้าย 

  ผูย้ ื่นคํารอ้งจะต้องชําระดว้ยตนเอง 
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o สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  

- ใชส้ําเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  

o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  

o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 

o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  

 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทํางานของบรษิทัทีทํ่างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั

ร้อนให้ชดัเจนด้วย (หนังสอืรบัรองการทํางานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) 
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- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา

และ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื สําเนาหนังสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   

• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส 

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงสําเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ่้าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) (หนังสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) หรอื สําเนาสมุดรายงาน
ประจําตวันักเรยีนหรอืสําเนาบตัรนักเรยีน กรณเีป็นเดก็เลก็  

 
o หลกัฐานการเงิน   

- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 10-15 วนันับจากวนั

ย่ืนวีซ่า พร้อมสาํเนาหน้าช่ือเจ้าของบญัชี (ปกหน้าสมุดบญัชีไม่ต้องถ่ายสาํเนามา)  

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสุด ไม่ตํ่ากว่า 10-15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดบญัชเีล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกที่มชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงนิฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจํา 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและต้องทําจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะต้องมสีําเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทําจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ

ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 

o กรณีเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
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คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั

มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล

บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดชํ้าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคํารอ้งใหม่กต็้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดชํ้าระเงนิค่ามดัจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจํานงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมอืนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมอืนกบัตอนนําเอกสารส่งยื่นคาํร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  

และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศกึษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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6.  ชื่อสถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีทํ่านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................................) 

 กรณปีระกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยู่ทีทํ่างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................  รหสัไปรษณยี ์.............................. 
  

 ตําแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................... 

 โทรศพัท์ ..................................................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้าม)ี ......................................................... 
 

 กรณศีกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................ 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................................. 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธ์กบัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้น้ี (ระบ)ุ......................................................................................................................          
 

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
 

    ตัง้แตว่นัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 

  

    ไดร้บัวซ่ีาจากสถานทูตใด ................................................................................................................................................. 

 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

 

    กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรณุาระบุวนัที ่............................................................... 

 

10. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณเีคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 

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

11. ท่านสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย 

(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสมัพนัธ์และเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นับสนุนค่าใชจ่้ายของท่านคอื ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธ์กบัท่าน ......................................................................................................................................... 
 

เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

12. ผูท้ีต่ดิต่อไดเ้มือ่ฉุกเฉินขณะทีท่่านเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (สําหรบัการกรอกขอ้มูลในระบบ Thailand Pass) 
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      ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................................. 
 

      เบอรโ์ทร.ทีต่ดิต่อไดข้องผูต้ดิตอ่ฉุกเฉิน .......................................... ความสมัพนัธ์กบัท่าน ............................... 
 

13. QR Code เกีย่วกบัประวตักิารรบัวคัซนีจากหมอพรอ้ม สามารถส่งใหก้บัเจา้หน้าทีท่วัรไ์ดท้างอเีมล์หรอืทางไลน์    

      หรอืช่องทางออนไลน์อื่น (สําหรบัการกรอกขอ้มูลในระบบ Thailand Pass) 

 

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

 

 

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

 

 

 
 


