
 

 

 

 
 

Tulip Blossom 
เบลเย่ียม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน  7 วัน 

 โดยสายการบินไทย 



 

 

ชมเทศกาลดอกไมท่ี้โด่งดงัท่ีสดุและเกา่แกท่ี่สดุในโลก  

ณ สวนคอยเคนฮอฟ  

ชมหม ูบ่า้นกงัหนัลมสญัลกัษณข์องชาวฮอลแลนด ์ เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพีส

ลอ่งเรอืแมน่ ้าไรน ์ถ่ายรปูกบัวิหารโคโลญจ ์เดินเลน่จตัรุสัในนครแฟรง้คเ์ฟิรต์  

และช้อปป้ิง McArthur Glen Roermond Outlet 
 

 

**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ** 
เทศกาลดอกไมท่ี้โด่งดังท่ีสดุในโลก* 

 

ก าหนดการเดินทาง  15-21 พ.ค.2562 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม)-รอ็ตเตอรด์มั-ซอลตบ์อมเมล (เนเธอรแ์ลนด)์ 
00.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากสุวรรณภมิู โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG934 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุบรสัเซลส ์เมอืงหลวงของประเทศเบลเย่ียม นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเขา้สู ่กรงุบรสัเซลส ์ประเทศเบลเย่ียม นําท่านชม 
เมอืงบรสัเซลล ์ศนูยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาตแิห่งสหภาพยโุรป อกีทัง้ยงัเป็นศนูยบ์ญัชาการกลางของ
องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ นอกจากน้ีบรสัเซลสย์งัเป็นทีต่ัง้ของนาโต (NATO) อกีดว้ย ทาํ
ใหห้ลายประเทศมสีถานทตูในบรสัเซลสถ์งึ 3 แห่ง คอื สถานทตูปกตขิองแต่ละประเทศ สถานทตูประจาํ
สหภาพยโุรปและสถานทตูประจาํนาโต  นําท่านชมและถ่ายรปูภายนอก อะโตเม่ียม ประตมิากรรมอนั
งดงามสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลกเอก็ซโ์ป ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงานชิน้สาํคญั 
และปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหนึ่งของกรุงบรสัเซล  จากนัน้นําท่านชมเมอืงและชมความสวยงาม
ของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ ทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ของบรสัเซล สถานทีต่ัง้ของอดตีพระราชวงัหลวง ศาลาว่า
การเมอืงเก่า ทีม่สีรา้งดว้ยศลิปะหลายยุคสมยัทัง้สไตลโ์กธคิ บารอคและรอคโคโค นําท่านถ่ายรปูคู่กบัหนู
น้อยมาเนเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่  สญัลกัษณ์ทีส่าํคญัยิง่ของบรสัเซลลสแ์ละเลอืกซือ้ของฝากและชอ็ค



 

 

โกแลต็รปูหนูน้อยมาเนเคสพสิแสนอร่อย ซึง่ประเทศเบลเยีย่มยงัเป็นประเทศทีม่ชีื่อเสยีงดา้นความอร่อย
ของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองรอ็ตเตอรด์มั Rotterdam เมอืงท่าหลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิฝัง่แม่น้ํามาส รอ็ตเตอรด์มันบัเป็นเมอืงท่า
ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึ่งของโลก และเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัอรีาสมสุ ซึง่มชีื่อเสยีงทางดา้นเศรษฐศาสตร ์และ
สถาบนัสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอรแ์ลนดย์คุใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บัการสง่เสรมิการท่องเทีย่วเป็น "เมอืง
แห่งสถาปัตยกรรม"  นําท่านชม เมืองรอ็ตเตอรด์มั ทีม่ลีกัษณะต่างจากเมอืงอื่นๆ ในเนเธอรแ์ลนดค์อืเป็น
เมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บัการสง่เสรมิการท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแห่ง
สถาปัตยกรรม" นําท่านเขา้ชม บ้านลูกเต๋าไคกค์บููส (The Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคาร
เหลอืงขาวทรงลกูเต๋า 39 หลงั ซึง่ไดร้บัรางวลัชนะเลศิการ ออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิก
นาม Piet Bloem แวะถ่ายรปูกบั สะพานขาวอรีาสมสู (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวลิเลมส ์(Willems 
Bridge) 2 ใน 3สะพานซึง่เชื่อมเมอืงสองฝัง่ทีถู่กคัน่กลางดว้ยแมน้ํ่ามาสเขา้ดว้ยกนั จากนัน้นําทา่นถ่ายรปู
กบั ศาลาว่าการประจาํเมอืงรอ็ตเตอรด์มั (City Hall of Rotterdam) อาคารซึง่รอดพน้จากการโดนถล่มเมอืง
โดยกองทพัของอดอลฟ์ ฮติเลอร ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองซอลตบ์อม
เมล Zaltbommel เมืองเลก็ๆ อีกเมืองหน่ึงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
เมอืงอมัสเตอรด์มั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีส่าม ซอลตบ์อมเมล-คอยเค่นฮอฟ-อมัสเตอรด์มัส-์ซอลตบ์อมเมล (เนเธอรแ์ลนด)์  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลิสส ์Lisse เมอืงหนึ่งซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี  นําท่านชมและสมัผสัความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring 
Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดใูบไม้ผลิท่ีโด่งดงัท่ีสุดในยโุรปและเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่
โลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี รวมทัง้ไมห้วัอืน่ๆ เช่น ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนาซสิซสั ไฮ
ยาซนิธอ์อกดอกบานสะพรัง่อยูด่ลูะลานตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อย
ใหญ่อนัเก่าแก่ มทีางเดนิอนัร่มรืน่ บางตอนกม็งีานประตมิากรรมประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มสีระน้ําและน้ําพุ 
มศีาลาจดัแสดงกจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ากมาย มกีารจดัสวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลกูไมด้อกไม้
ใบ มรีา้นอาหาร 4 แห่ง รวมทัง้คอฟฟ่ีชอ็ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดอืนมนีาคม
จนถงึประมาณกลางเดอืนเดอืนพฤษภาคมของทุกปี) สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุ
อมัสเตอรด์มัส ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านชมกรงุอมัเสตอรด์มัเมอืงแห่งสายน้ํา เมอืงทีไ่ดส้มญานามว่าเวนิสแห่งยุโรป เมอืงทีอ่ยูต่ํ่ากว่า

ระดบัน้ําทะเล ซึง่ตลอดสองฝัง่แม่น้ําแอมเทลจะพบเหน็บา้นเรอืนแพทีจ่อดเรยีงรายประดุจหมู่บา้นกลาง
สายน้ําอาคารบา้นเรอืนทีต่ัง้อยูบ่นสองฝัง่ ถงึแมว้่าจะไม่อาจเอ่ยไดว้่ามคีวามคลาสสคิ แต่กม็เีอกลกัษณ์ที่
คู่ควรแก่การไปเยอืน นําท่านชมย่านเมอืงเก่าและยา่นจตุัรสัดมัสส์แควร ์ชมและถ่ายรปูดา้นนอกกบั



 

 

พระราชวงัหลวง (Royal Palace) หรอืภาษาดชัท ์Konniklijk Paleis สรา้งขึน้ในปี 1648-1654 เพื่อใชเ้ป็น
ศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมยัของกษตัรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมาใชเ้ป็นทีพ่กั
อาศยัของราชวงศปั์จจุบนัพระราชวงัแหง่นี้ ไดถู้กใชเ้ป็นทีร่บัรองพระราชอาคนัตุกะของพระราชนิี จากนัน้นํา
ท่านสูท่่าเรอื ใหท้่าน ล่องเรอืหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมอืงเก่าอมัสเตอรด์มัทีส่รา้งอยู่รมิ 2 
ฝัง่คลองทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุขึน้มาเพื่อควบคุมระดบัน้ําของแม่น้ําแอมสเตลที่
มกัจะเอ่อลน้เขา้ทว่มในเมอืงจนเป็นหนึ่งในตํานานของชื่อเมอืงและปัจจุบนัชาวเมอืงยงัใชส้ญัจรไปมาพรอ้ม
กบัสถาปัตยกรรมรปูปนูปัน้ต่าง ๆ บ่งบอกถงึความมฐีานะศกัดนิาและบา้นบางหลงัมอีายุเก่าแก่กว่ารอ้ยปี 
จากนัน้นําท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวธิกีารเจยีรนยัเพชร 1 ในสนิคา้ออกทีส่าํคญัของ
เนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะทาํใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารในการเลอืกซือ้อญัมณีลํ้าค่าน้ี ท่านมโีอกาสเขา้ชมโชวร์มูทีจ่ะนําเพชร
น้ําดขีนาดต่างๆ มาใหท้่านไดช้ม 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัในเขตเมืองซอลตบ์อลเมล โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  ซอลตบ์อมเมล-ซานสส์คนัส-์โรมอนด-์ช้อปป้ิงแมค็อารเ์ธอรเ์กลน็-ไอนดโ์ฮเวน (เนเธอรแ์ลนด)์  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

นําท่านเดนิทางสู ่ หมู่บา้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) หมู่บา้นอนุรกัษ์กงัหนั
ลมเก่าแก่ ทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บา้นแหง่นี้ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีเ่กบ็รวบรวม
ประวตัศิาสตรข์องกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะไดพ้บกบัความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บา้นทีส่รา้งขึน้
สไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบททีส่วยงาม ซึง่ประกอบไปดว้ยแม่น้ํา ทุง่หญา้ และ
การปศุสตัว ์ใหท้่านไดถ่้ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์สาํคญัของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนัของประเทศนี้ไดม้กีารใชป้ระโยชน์เป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะในดา้นการผนัน้ํา วดิน้ํา 
ระบายน้ําเพื่อเอาดนิในทะเลมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดา้นต่างๆ พรอ้มชมการทาํรองเทา้ไม ้ทีถ่อืเป็นของและ
สนิคา้ทีร่ะลกึทีส่าํคญัของเนเธอรแ์ลนด ์และการทาํชสีแบบเนเธอรแ์ลนด์ สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่
กรงุอมัสเตอรด์มัส ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโรมอนด ์Roermond (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง

 สนิคา้ต่างๆ ที ่McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั Gucci, 
 Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอกีมากมาย  อสิระใหท้่าน
 เดนิเล่นและชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่าน
 รบัประทานอาหารคํา่ภายในเอา๊ทเ์ลต็)   

  สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่เมืองไอนดโ์ฮเวน Eindhoven เมอืงเทศบาลในจงัหวดันอรท์บราเบนด ์
 เขตประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศและใหญ่ทุ่สดุในจงัหวดันอรท์บราแบนด์ 

  นําท่านเดนิทางทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  ไอนดโ์ฮเวน (เนเธอรแ์ลนด)์ -โคโลญจ-์บอ็ปพารด์-เซ้นตก์อร-์แฟรง้คเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   



 

 

 นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมืองโคโลญจ ์ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
 นําท่านถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวิหารโคโลญจ ์เป็นมหาวหิารทีอ่ยู่ในรายชื่อของสถานทีแ่ห่งมรดกโลก เริม่

ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจงึสรา้ง
เสรจ็สมบรูณ์ และสรา้งเสรจ็ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญจ ์เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ 
นบัเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 
เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื่ออุทศิใหน้กับุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองบอ๊ปพารด์ Boppard เมอืงรมิแม่น้ําไรน์ เมอืงสาํคญัเมอืงหนึ่งสาํหรบัจดัการ

เทศกาลประจาํปีรมิฝัง่แม่น้ําไรน์ทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,320 กโิลเมตร มคีวามยาวเป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั 
และเมอืงนี้ยงัเป็นศนูยก์ลางการผลติไวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุบนลุ่มแม่น้ําไรน์ตอนกลางอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืของเมืองบอ๊ปพารด์ ให้ท่านล่องเรอืชมความงดงาม
ของแม่น ้าไรน์ แม่น ้าสายหลกัของประเทศเยอรมนั เพลดิเพลนิกบัเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมนั และ
ชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ ทีย่งัคงมมีนตเ์สน่หอ์ย่างไม่เสือ่มคลาย ผา่นเซน้ตก์อล เมอืงเลก็ๆ ทีม่ชีื่อเสยีงเพราะ
บทกวขีองเฮนรจิไฮน์ ทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาอย่างดเียีย่มผ่านปราสาท และโบสถต่์างๆ มากมายทีค่งใหค้วาม
ประทบัใจมาจนถงึปัจจุบนั นําทา่นล่องเรอืมาถงึ ท่าเรอืเซ้นตก์อล จากนัน้โดยสารรถโคช้คนัเดมิเดนิทางสู ่
นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่
รมิฝัง่แม่น้ําไมน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  แฟรง้คเ์ฟิรต์-สนามบินแฟรง้คเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
 นําท่านเดนิทางสูแ่ฟรง้คเ์ฟิรต์ ชม นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ

ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน้ํ่าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลาง
ยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ํ่ารวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยโุรป นําท่านชม จตรุสักลางเมอืงโรเมอร ์อนังามสง่า มี
บา้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รา้งจาํลองมาจากของเก่า โดยรกัษารปูแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ด้
อย่างดเียีย่ม นําท่านชมภายนอกของมหาวหิารโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บัการบรูณะขึน้มาหลงัไดร้บั
ผลกระทบอย่างหนกัในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ใหท้่านเดนิเล่นย่านจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตุัรสั
ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บัการ
ก่อสรา้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนือของจตุัรสั จุดทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจทีส่ดุจดุหนึ่งใน
แฟรงกเ์ฟิรต์ มอีาคาร 9 อาคาร ซึง่ไดร้บัมาจากครอบครวัพ่อคา้ครอบครวัหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น 
City Hall และถูกเชื่อมกบัอาคารรอบๆ สถานทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับาลทอ้งถิน่มามากกว่า 600 ปี โดยทัง้
ภายนอกและภายในมกีารตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม่ ซึง่มคีวามสวยงามเป็นอย่างมาก พบกบัอาคารกึง่
ไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเ่รยีกว่า “ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึน้มาใหม่โดยสามารถรกัษา
รายละเอยีดของอาคารดัง้เดมิทีเ่คยถูกทาํลายหมดสิน้เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรายละเอยีด 
จากนัน้นําท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้ําพุแห่งความยตุธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็น
ตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถ์เซนตพ์อลและวหิารใหญ่ประจาํเมอืง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้



 

 

หลากหลายบรเิวณถนนสายชอ้ปป้ิงย่านถนนซายล ์Zeil ถนนสายชอ้ปป้ิงทีย่าวทีส่ดุของประเทศเยอรมนีที่
เตม็ไปดว้ยรา้นจาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรายอยมูากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, 
Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ และเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ทัง้ขนม ชอ็คโกแลต็และสนิคา้ทีร่ะลกึตาม
อธัยาศยั (เพื่อความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

16.30 น. สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิแฟรง้คเ์ฟิรต์ 
20.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG923 
 
วนัทีเ่จด็  สนามบินสวุรรณภมิู  
12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

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

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั 

อตัราค่าเดินทาง  15-21 พ.ค.2562  
 

Tulip Blossom 
เบลเย่ียม-เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั 7 วนั (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 56,900 31,500 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 54,900 31,500 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 52,900 29,500 

ทา่นทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 8,500 8,500 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

***ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,800 บาทและ  
ค่าทิปคนรถ, ไกดท้์องถ่ิน, หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร ์ก่อนเดินทาง*** 

 



 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วม่ามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หากมี
การเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสดุ ท่านอาจจะต้อง
ไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารสาํหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-บรสัเซลส ์// แฟรง้คเ์ฟิรต์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศทอ้งถิน่ตามเขตเมอืงเก่าหรอืพระราชวงั 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 29 
พ.ย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 



 

 

 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นท่านละ 3,800 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ,ค่าทิปไกดท้์องถ่ินในพระราชวงัและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไปพรอ้ม

คณะ ประมาณท่านละ 1,500 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง)  
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ทา่นผูเ้ดนิทางทกุทา่นจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตนเอง 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ 

หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 

การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 



 

 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเนเธอรแ์ลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้



 

 

ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการทาํนัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือทาํการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูเนเธอรแ์ลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

 

 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา
และ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 10-15 วนันับจากวนั

ย่ืนวีซ่า พร้อมสาํเนาหน้าช่ือเจ้าของบญัชี (ปกหน้าสมุดบญัชีไม่ต้องถ่ายสาํเนามา)  
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ตํ่ากว่า 10-15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งทาํจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 



 

 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่งย่ืนคาํร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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



 

 

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

 

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

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

  

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

 

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 



 

 

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

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

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

 

9.  ทา่นเคยถูกปฎิเสธวีซา่หรือไม ่          ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 



 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 
 


