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World Heritage  
เนเธอร์แลนด์-เบลเย่ียม 7 วัน 
บินตรง!!..โดยสายการบินอีวีเอแอร(์BR) 

เต็มอ่ิมเท่ียว 2 ประเทศ .. ชมหม ูบ่า้นกงัหนัลมสญัลกัษณข์องชาวฮอลแลนด ์ 

เท่ียวรอ็ตเตอรด์มัและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพีส  

ชมเมืองมรดกโลกท่ีเมืองบรจูจ ์เท่ียวเมืองเกนท ์ 

ชมหมู่บา้นกีธรูน์ หม ู่บา้นน่ารกั ทศันียภาพงดงาม 

และชอ้ปป้ิง McArthurGlen Outlet 

 
บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอกีหนึง่เสน้ทำงสวยในยุโรป น ำท่ำนเยอืนประเทศในกลุ่มเบเนลกัซ ์เทีย่วสองประเทศกบั 

เนเธอรแ์ลนดแ์ละเบลเยีย่ม น ำทำ่นชมเมอืงสวยๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
อมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอรแ์ลนดห์รอืฮอลแลนด ์ อดตีอำณำจกัรใหญ่ในดำ้นกำรคำ้ทำงทะเล และ

ยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ของศำลโลกอกีดว้ย ชมธรรมชำตทิีง่ดงำมและเมอืงใหญ่ทีส่วยงำม 

หมู่บา้นกีธรูน์  หมู่บา้นเลก็ๆ ทีม่คีวามน่ารกัและมเีสน่ห ์ออกแบบตกแต่งในแบบตะวนัตกทีอ่บอุ่นมคีลองขนาดเลก็ไหลผ่าน 
เกดิเป็นทศันียภาพงดงาม ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเวนิสแหง่เนเธอรแ์ลนด ์ 

รอ็ตเตอรด์มั เมอืงท่าหลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ามาส เป็นเมอืงท่า
ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ซานสคนัส ์ หมู่บำ้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์หมู่บำ้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่ำแก่ ทีต่ัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บำ้น
แห่งนี้ถอืว่ำเป็นสถำนทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิำสตรข์องกงัหนัลมเอำไวเ้ป็นอย่ำงดี  

เดลฟ์   เมอืงทีม่คีวามสวยงามและส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เนือ่งจากเมอืงนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นทีพ่ านกั
  ของเจา้ชายวลิเลีย่มสแ์หง่ออเรนจ ์พระบดิาแห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด ์พระองคใ์ชเ้มอืงเดลฟทเ์ป็นทีบ่ญัชา 
  การต่อสูก้บัสเปน  
บรสัเซล  นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ม ชมเมอืงทีง่ดงำมและสญัลกัษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิพสิ ใหท้่ำน 

ถ่ำยรปูเป็นทีร่ะลกึ และเทีย่วเมอืงบรจูจท์ไีดช้ือ่ว่ำเป็นเวนิสแห่งเบลเยีย่ม 

บรจูจ ์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลำนเดอรต์ะวนัตกและไดร้บักำรประกำศกบัยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 
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ก าหนดการเดินทาง   26 พ.ค.-1 มิ.ย. / 9-15 มิ.ย. 2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์  
09.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8  เคาน์เตอรส์ายการบินอีวีเอ แอร ์

เคาน์เตอร ์Q  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
12.30 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ น าท่านบินตรงสู่นครอมัสเตอรด์มั โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์ 
  เท่ียวบินท่ี BR75 
19.35 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้ 
  เมอืงและศุลกำกร  
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Corendon Vitality Hotel Amsterdam หรอืระดบั เทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง อมัสเตอรด์มัส-์เฮก (เนเธอรแ์ลนด)์-บรจูจ-์บรสัเซล (เบลเยีย่ม) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่กรงุเฮก Hague (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่อนัดบั 3 
ของประเทศเนเธอแลนด ์รองจำกกรุงอมัสเตอรด์มัและรอ็ตเตอรด์มั นอกจำกจะเป็นทีต่ัง้ของรฐัสภำแลว้ กรุง
เฮก ยงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของศำลโลกอกีดว้ย สถำนทตูของเกอืบทกุประเทศกต็ัง้อยู่ทีน่ี่รวมถงึสถำนทตูของ
ประเทศไทย น ำท่ำนชมกรุงเฮกชมและถ่ำยภำพดำ้นนอกกบัอำคำรสวยงำมของทีท่ ำกำรศำลโลกหรอื 
Peace Palace อสิระใหท้่ำนถ่ำยรปูตำมอธัยำศยั ก่อนน ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มืองบรจูจ ์หรอืฉำยำเวนิสแหง่
เบลเยีย่ม หรอื Venice of the North เมอืงใหญ่ทีส่ดุและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลำนเดอรต์ะวนัตก ที่
ไดร้บักำรประกำศกบัยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมืองเก่าบรจูจ ์ทีย่งัคงควำมเป็นเอกลกัษณ์และสถำปัตยกรรมกำรก่อสรำ้งอำคำรของ

ชำวเบลเยีย่มตัง้แต่ศตวรรษที ่16 รำยลอ้มดว้ยคคูลองน้อยใหญ่ ซึง่ไดร้บักำรอนุรกัษ์มำจนถงึปัจจุบนัและคง
ควำมสวยงำมไมแ่พเ้มอืงหลวงอย่ำงบรสัเซล  น ำท่ำนเยีย่มชมโบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ Basilica of the 
Holy Blood โบสถโ์รมนัคำทอลกิ สรำ้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่12 ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงบรจูจ ์เป็นทีเ่กบ็พระ
โลหติศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซ ูซึง่เป็น 1 ในสถำนทีท่ีไ่ดร้บักำรประกำศเป็นมรดกโลกจำกยเูนสโก จำกนัน้น ำ
ท่ำนสูบ่รเิวณแกรนดเ์พลซ หรอือำคำรเบลฟร ีทีน่บัว่ำเป็นฮอลล์ทีก่่อสรำ้งดว้ยอฐิและนบัว่ำมขีนำดใหญ่ทีส่ดุ
ของเบลเยีย่ม และยงัมตีลำดทีเ่ก่ำแก่มำจำกศตวรรษที ่15 ทีย่งัคงอนุรกัษ์บำ้นเรอืนในยุคกลำงไวไ้ดเ้ป็น
อย่ำงด ีสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่ กรงุบรสัเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Husa President Park หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม บรสัเซล-เกนท-์รอ็ตเตอรด์มั(เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

น ำท่ำนชมและถ่ำยรปูภำยนอก อะโตเม่ียม ประตมิำกรรมอนังดงำมสญัลกัษณ์ของงำนแสดงสนิคำ้โลก  
 เอก็ซโ์ป ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงำนชิน้ส ำคญั และปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีอย่ำงหนึ่ง
 ของกรุงบรสัเซล  จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงและชมควำมสวยงำมของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ ทีเ่ป็นแลนดม์ำรค์
 ของบรสัเซลล์ สถำนทีต่ัง้ของอดตีพระรำชวงัหลวง ศำลำว่ำกำรเมอืงเก่ำ ทีม่สีรำ้งดว้ยศลิปะหลำยยุคสมยัทัง้
 สไตลโ์กธคิ บำรอคและรอคโคโค น ำท่ำนถ่ำยรปูคู่กบัหนูน้อยมาเนเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่  สญัลกัษณ์
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 ทีส่ ำคญัยิง่ของบรสัเซลลสแ์ละเลอืกซือ้ของฝำกและชอ็คโกแลต็รปูหนูน้อยมำเนเคสพสิแสนอร่อย ซึง่ประเทศ
 เบลเยีย่มยงัเป็นประเทศทีม่ชีื่อเสยีงดำ้นควำมอร่อยของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเกนท ์Ghent เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุและมัง่คัง่ทีส่ดุในยุโรปเหนือ (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงเกนทไ์ดช้ื่อว่ำเป็นนครทีส่วยงำมเป็นรองกรุงปำรสีเพยีงแห่งเดยีวเท่ำนัน้ ผ่ำนชม 
ปรำสำทท่ำนเคำนท ์ป้อมปรำสำทในยุคกลำง ทีถู่กสรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึควำมรุ่งเรอืงในยุค
สมยัของ Philip of Alsace และถงึแมว้่ำเบลเยีย่มจะผ่ำนกำรรบและสงครำมมำมำกมำยแต่ปรำสำทท่ำน
เคำนทย์งัคงควำมงดงำมผ่ำนกำลเวลำ และเป็นแห่ลงท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจของเมอืงเกนท ์น ำท่ำนชม หอ
ระฆงัประจ ำเมอืง ทีส่งูตระหงำ่นถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้ำ ทีด่ำ้นล่ำงนัน้เป็น หอประชุมสงฆ ์
ทีม่มีำตัง้แต่ทศวรรษที ่15 และไดร้บัเกยีรตเิป็นมรดกโลกจำกยเูนสโก้ น ำท่ำนชมมหาวิหารเมอืงเกนท ์
Saint Bavo Cathedral โบสถส์ไตลก์อธคิทีส่วยงำมทีส่ดุแหง่หนึ่ง ภำยในมกีำรเกบ็รกัษำแท่นบชูำเกนท์
ผลงำนชิน้เอกของพีน้่องตระกลูฟำน เอค สรำ้งไวต้ัง้แต่ปี1432 เป็น 1 ในผลงำนทีฮ่ติเลอรต์อ้งกำรมำกทีส่ดุ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองรอ็ตเตอรด์มั Rotterdam เมืองท่าหลกั และเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำมำส รอ็ตเตอรด์มั
นบัเป็นเมอืงท่ำใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลกและเป็นทีต่ัง้ของมหำวทิยำลยัอรีำสมุส ซึง่มชีื่อเสยีงดำ้น
เศรษฐศำสตร ์และสถำบนัสถำปัตยกรรมแหง่เนเธอรแ์ลนดย์ุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บักำรสง่เสรมิกำร
ท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแห่งสถำปัตยกรรม" 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั NH Atlanta Rotterdam Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  รอ็ตเตอรด์มั-เดลฟ์-โรมอนด-์อมัสเตอรด์มัส ์
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
  น ำท่ำนชมเมืองรอ็ตเตอรด์มั ทีม่ลีกัษณะต่ำงจำกเมอืงอื่นๆ ในเนเธอรแ์ลนดค์อืเป็นเมอืงทีม่สีถำปัตยกรรม
  ยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บักำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแหง่สถำปัตยกรรม" แวะถ่ำยรปูกบั  
  สะพำนขำวอรีำสมสู (Erasmus Bridge) และสะพำนแดงวลิเลมส ์(Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพำนซึง่เชื่อม
  เมอืงสองฝัง่ทีถู่กคัน่กลำงดว้ยแม่น ้ำมำสเขำ้ดว้ยกนั จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปูกบั ศำลำว่ำกำรประจ ำเมอืงรอ็ต
  เตอรด์มั (City Hall of Rotterdam) อำคำรซึง่รอดพน้จำกกำรโดนถล่มเมอืงโดยกองทพัของอดอลฟ์ ฮติเลอร ์
  ในช่วงสงครำมโลกครัง้ที ่2 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเดลฟ์ Delft อกีเมอืงหนึ่งทีม่คีวำมสวยงำมและ
  ส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เน่ืองจำกเมอืงนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นทีพ่ ำนกัของเจำ้ชำยวลิเลีย่มสแ์ห่งออ
  เรนจ ์พระบดิำแห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด ์พระองคใ์ชเ้มอืงเดลฟทเ์ป็นทีบ่ญัชำกำรต่อสูก้บัสเปน (ใชเ้วลำ 
  เดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี น ำทำ่นเดนิชม ย่ำนจตุัรสักลำงเมอืง หรอื Market Square ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถ์
  เก่ำ ทีฝั่งพระศพของเจำ้ชำยวลิเลีย่มส ์ ผ่ำนชม โบสถใ์หม่ ซึง่มคีวำมสงูถงึ 108 เมตร เป็นสถำปัตยกรรม
  แบบกอธคิตอนปลำย และยงัเป็นสถำนทีฝั่งพระศพของกษตัรยิแ์ห่งเนเธอรแ์ลนดท์ีส่ ำคญัทุกพระองค ์ให้ 
  ท่ำนถ่ำยรปูกบัศำลำว่ำกำรเมอืงเดลฟท ์City Hall ศำลำว่ำกำรทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  
  จำกนัน้เยีย่มชมโรงงานเครือ่งกระเบือ้งเคลือบ Royal Delft Factory Museum ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และ
  เลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโรมอนด ์Roermond (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง
 สนิคำ้ต่ำงๆ ที ่McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงั Gucci, 
 Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอกีมำกมำย  อสิระใหท้่ำน
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 เดนิเล่นและชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่าน
 รบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ทเ์ลต็)  ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุอมัสเตอรด์มัส ์

    จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Corendon Vitality Hotel Amsterdam หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  อมัสเตอรด์มัส-์กีธรูน์-ซานสส์คนัส-์โวเลนดมั-อมัสเตอรด์มัส ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมู่บา้นกีธรูน์ Giethoorn Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) หมูบ่ำ้นเลก็ๆ ที่

มคีวำมน่ำรกัมำกมำย มผีูค้นอำศยัอยู่รำวๆ 2,600 คน สว่นมำกเป็นชำวไร่ทีม่ฐีำนะด ีบำ้นแต่ละหลงัมกีำร
ออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวนัตกทีแ่สนน่ำรกัอบอุ่น มคีลองขนำดเลก็ทีม่คีวำมยำวกว่ำ 7.5 
กโิลเมตร แทรกตวัไปทัว่หมู่บำ้น มสีะพำนไมท้รงสวยมำกกว่ำ 170 สะพำน ไวเ้ชื่อมระหว่ำงบำ้นเรอืนเขำ้หำ
กนั ชำวบำ้นทีน่ี้ใชเ้รอืเป็นพำหนะในกำรเดนิทำงสญัจรเท่ำนัน้ ไม่เวน้แมแ้ต่บุรุษไปรษณียก์ต็อ้งพำยเรอืสง่
ไปรษณียเ์ช่นกนั และนี้กก็ลำยเป็นเอกลกัษณ์ทีแ่สนมเีสน่หข์องหมู่บำ้นกธีรูน์ จนท ำใหไ้ดร้บักำรขนำนนำม
ว่ำเป็นเวนิสแหง่เนเธอรแ์ลนด ์(The Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภำพยนตรต์ลกชื่อดงัของ Bert 
Haanstra อย่ำง Fanfare ไดใ้ชห้มู่บำ้นกธีรูน์เป็นฉำกหลกัในกำรถ่ำยท ำ และมผีลท ำใหห้มูบ่ำ้นไรถ้นนแหง่นี้ 
กลำยเป็นทีรู่จ้กัในวงกวำ้ง จนมนีกัท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกพลดักนัมำเยีย่มชมควำมสวยงำมสดุโรแมนติ
กของหมู่บำ้นกธีรูน์ ใหท้่ำนชมทศันียภำพของหมู่บำ้นและน าท่านล่องเรอืในล ำคลองน ้ำใสท่ำมกลำงอำกำศ
แสนบรสิทุธิ ์ชมบำ้นเรอืนทรงน่ำรกัทีเ่รยีงรำยอยู่รมิฝัง่ เพลดิเพลนิไปกบัดอกไมห้ลำกสสีนัต่ำงๆ (ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น) และใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึเป็นของฝำก 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชมหมู่บา้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์Zaanse Schans (ใชเ้วลำประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

หมู่บำ้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่ำแก่ ทีต่ัง้อยูท่ำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บำ้นแห่งนี้ถอืว่ำเป็นสถำนทีท่ีเ่กบ็
รวบรวมประวตัศิำสตรข์องกงัหนัลมเอำไวเ้ป็นอย่ำงด ีซึง่จะไดพ้บกบัควำมสวยงำมอยำ่งลงตวัของหมู่บำ้นที่
สรำ้งขึน้สไตลบ์ำ้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยำกำศแบบชนบททีส่วยงำม ซึง่ประกอบไปดว้ยแม่น ้ำ ทุง่
หญำ้ และกำรปศุสตัว ์ใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์ส ำคญัของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนัของประเทศนี้ไดม้กีำรใชป้ระโยชน์เป็นอย่ำงยิง่โดยเฉพำะในดำ้นกำรผนัน ้ำ วดิน ้ำ 
ระบำยน ้ำเพื่อเอำดนิในทะเลมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ พรอ้มน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงโวเลนดมั 
Volendam ทีต่ัง้อยู่ไม่ไกลจำกซำนสคนัส ์น ำท่ำนชมกำรท ำรองเทำ้ไม ้ทีถ่อืเป็นของและสนิคำ้ทีร่ะลกึที่
ส ำคญัของเนเธอรแ์ลนด ์และกำรท ำชสีแบบเนเธอรแ์ลนดท์ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่
กรงุอมัสเตอรด์มัส ์

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม  Corendon Vitality Hotel Amsterdam หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก  อมัสเตอรด์มัส-์สนามบิน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  
 จำกนัน้น ำท่ำนสูท่่ำเรอื ใหท้่ำน ล่องเรอืหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยำกำศของเมอืงเก่ำอมัสเตอรด์มัทีส่รำ้ง

อยู่รมิ 2 ฝัง่คลองทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุขึน้มำเพื่อควบคมุระดบัน ้ำของแม่น ้ำ
แอมสเตลทีม่กัจะเอ่อลน้เขำ้ทว่มในเมอืงจนเป็นหนึ่งในต ำนำนของชื่อเมอืงและปัจจุบนัชำวเมอืงยงัใชส้ญัจร
ไปมำพรอ้มกบัสถำปัตยกรรมรปูปนูปัน้ต่ำง ๆ บง่บอกถงึควำมมฐีำนะศกัดนิำและบำ้นบำงหลงัมอีำยุเก่ำแก่
กว่ำรอ้ยปี จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวธิกีำรเจยีรนยัเพชร 1 ในสนิคำ้ออกที่
ส ำคญัของเนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะท ำใหเ้ขำ้ใจถงึวธิกีำรในกำรเลอืกซือ้อญัมณีล ้ำค่ำน้ี ท่ำนมโีอกำสเขำ้ชมโชวร์มูที่
จะน ำเพชรน ้ำดขีนำดต่ำงๆ มำใหท้่ำนไดช้ม 
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กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชมกรงุอมัเสตอรด์มัเมอืงแห่งสำยน ้ำ เมอืงทีไ่ดส้มญำนำมว่ำเวนิสแห่งยุโรป เมอืงทีอ่ยูต่ ่ำกว่ำ

ระดบัน ้ำทะเล ซึง่ตลอดสองฝัง่แม่น ้ำแอมเทลจะพบเหน็บำ้นเรอืนแพทีจ่อดเรยีงรำยประดุจหมู่บำ้นกลำง
สำยน ้ำอำคำรบำ้นเรอืนทีต่ัง้อยูบ่นสองฝัง่ ถงึแมว้่ำจะไม่อำจเอ่ยไดว้่ำมคีวำมคลำสสคิ แต่กม็เีอกลกัษณ์ที ่

 คู่ควรแก่กำรไปเยอืน น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำและยำ่นจตุัรสัดมัสส์แควร ์ชมและถ่ำยรปูดำ้นนอกกบั
พระรำชวงัหลวง Royal Palace หรอืภำษำดชัท ์Konniklijk Paleis สรำ้งขึน้ในปี 1648-1654 เพือ่ใชเ้ป็น
ศำลำว่ำกำรเมอืง จนมำในปี 1808 ในสมยัของกษตัรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมำใชเ้ป็นทีพ่กั
อำศยัของรำชวงศปั์จจุบนัพระรำชวงัแหง่นี้ ไดถู้กใชเ้ป็นทีร่บัรองพระรำชอำคนัตุกะของพระรำชนิี 

 ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ 
21.40 น. น าท่านออกเดินทางจากกรงุอมัสเตอรด์มัส ์โดยสายการบินอีวีเอ แอร ์เท่ียวบินท่ี BR76 
 

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ  
13.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

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

 

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

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง    26 พ.ค.-1 มิ.ย. / 9-15 มิ.ย. 2561 
 

World Heritage 

เนเธอรแ์ลนด-์เบลเย่ียม 7 วนั (BR) 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 52,300 31,900 

ทา่นทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 11,900 11,900 

 **ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 
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 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อมัสเตอรด์มัส-์กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกห์รอืหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 22 

พ.ย.2560   
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้และคา่บรกิารนดัหมายและแปลเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อน

เดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ทา่นละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อน

เดนิทาง) 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ 
หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 

การยกเลิก 
o หำกมกีำรยกเลกิจะตอ้งแจง้ทำงบรษิทัก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
o หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
o หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเนเธอรแ์ลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงั

หน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูเนเธอรแ์ลนดไ์ม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 7 วนันับจากวนัย่ืน 

วีซ่า หากสมดุบญัชีไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบัทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลงั 6 
เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคารเท่านัน้  

- ใชส้ าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได้หรอืไม่ต ่ากว่า 7 วนันบั

จากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
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)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 

 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) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


