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Tulip Paradise 
ฝร่ังเศส-เบลเย่ียม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน 

 โดยสายการบินไทย 

ชมเทศกาลดอกไมท่ี้โด่งดงัท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุในโลก  

ณ สวนคอยเคนฮอฟ              และลอ่งเรอืในหมู่บา้นกีธรูน์  

ชมหมู่บา้นกงัหนัลมสญัลกัษณข์องชาวฮอลแลนด ์ เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพีส  

เท่ียวฝรัง่เศส ชมเมืองปารสี เขา้พระราชวงัแวรซ์ายส ์ชมโบสถเ์มืองแรงส ์ 

ถ่ายรปูกบัวิหารโคโลญจ ์เดินเล่นจตุัรสัในนครแฟร้งคเ์ฟิรต์ 

และช้อปป้ิง Maasmechelen Village Outlet                   
 

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอีกหนึง่เสน้ทำงสวยในยุโรป น ำท่ำนเยือนประเทศ ฝร ัง่เศส, เบลเยีย่ม และเนเธอรแ์ลนด ์น ำ
ท่ำนชมเมอืงสวยของประเทศต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
ปารีส เมอืงทีโ่ดง่ดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถำปัตยกรรม และประวตัศิำสตรท์ีน่่ำสนใจ เยอืนแวรซ์ำยสพ์ระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่  
แรงส์ เป็นเมอืงในจงัหวดัมารน์แควน้ชองปาญ-อารแ์ดน ในประเทศฝรัง่เศส เมอืงแรงสต์ัง้อยู่ทำงตะวนัออก 

เฉียงเหนือของฝรัง่เศส รำว 129 กโิลเมตร มวีหิำรแห่งแรงสเ์ป็นวหิำรทีท่รงคณุคำ่ทำงประวตัศิำสตรข์อง
เมอืงแรงสแ์ละยงัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกอ้กีดว้ย  

บรสัเซลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ม ชมเมอืงทีง่ดงำมและสญัลกัษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิพสิ ใหท้่ำนถ่ำยรปูเป็นที ่
  ระลกึ  
แอน๊ท์เวิรป์  มอืงท่ำส ำคญัตัง้แต่อดตีและถอืไดว้ำ่เป็นศนูย์กลำงกำรคำ้เพชรของโลก  
ลิสส ์ ทีต่ ัง้ของสวนคอยเคนฮอฟ จดัเทศกำลดอกไมทุ้กปีระหวำ่งกลำงเดอืนมนีำคมถงึกลำงเดอืนพฤษภำคมตัง้อยู่

ไมไ่กลจำกนครอมัสเตอรด์มั 
ซานส์สคนัส์  หมูบ่า้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเก่าแก ่ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่า้นแห่งนี้ถอืวา่เป็นสถานทีท่ีเ่กบ็

รวบรวมประวตัศิาสตรข์องกงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอย่างดี ซึง่จะไดพ้บกบัความสวยงามอย่างลงตวัของหมูบ่า้นที ่
สรา้งขึน้สไตล์บา้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบททีส่วยงาม 

หมู่บ้านกีธรูน์  หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีม่คีวามน่ารกัและมเีสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวนัตกทีอ่บอุ่นมคีลองขนาดเลก็ไหลผา่น 
เกดิเป็นทศันียภาพงดงาม ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์ 
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โคโลญจ์ เมอืงส ำคญัรมิแมน่ ้ ำไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูย์กลำงทำงกำรคำ้ งำนศลิปะ 
และอุตสำหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน ้ำหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ 

แฟร้งคเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี  
 

**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ** 

เทศกาลดอกไมท่ี้โด่งดังท่ีสดุในโลก* 
 

ก าหนดการเดินทาง  10-17 เม.ย.2562 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
21.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 
วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-ปารีส-แวรซ์ายส์-ปารีส-เวอลิซี ่(ฝร ัง่เศส) 
00.05 น.  น าท่านออกเดินทางจากสุวรรณภมิู โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG930 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์นครปารีส น ำท่ำนผำ่นพิธกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั

สมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแวรซ์ายส์ Versailles เมอืงทีต่ ัง้ของพระรำชวงัหรหูรำชือ่ดงั
ของโลก ตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุปำรสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึ่งของมหำนครปำรสี น ำท่ำนเขำ้
ชม พระราชวงัแวรซ์ายส์ Versailles Palace พระรำชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่งของโลกและ
นบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ำยสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง
เท่ำนัน้ มผีูค้นอำศยัอยู่เบำบำง บรเิวณสว่นใหญ่เป็นป่ำเขำเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมือ่พระเจำ้หลุยสท์ี ่
13 แห่งฝร ัง่เศสยงัทรงพระเยำว ์ขณะพระชนมำยุได ้23 พระชนัษำ ทรงนิยมล่ำสตัวใ์นป่ำ และทรงเหน็วำ่
ต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแกก่ำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้ฯ ใหส้รำ้งพระต ำหนกัขึน้มำใน พ.ศ. 
2167 พระราชวงัแวรซ์ายส์ อดตีพระรำชวงัในยุคสมยัของพระเจำ้หลุยสท์ี่ 14 ทีส่รำ้งไดอ้ย่ำงวจิติรบรรจง
จนกลำยเป็นตน้แบบของพระรำชวงัอื่นๆ มำกมำย เดมิทเีมือ่พระเจำ้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝร ัง่เศสยงัทรงพระ
เยำว ์ทรงนิยมล่ำสตัวแ์ละทรงเหน็วำ่ต ำบลแวรซ์ำยสน่์ำจะเหมำะแกก่ำรประทบัเพื่อล่ำสตัว ์จงึโปรดเกลำ้
สรำ้งพระต ำหนกัขึน้มำในปี 1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพยีงกระท่อมเลก็ๆ ส ำหรบัพกัชัว่ครำวเท่ำนัน้ เมือ่
พระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรำ้งพระรำชวงัแห่งใหม ่เพื่อเป็นศนูย์กลำงในกำร
ปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีำรปรบัปรงุพระต ำหนักเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลำ้นฟรงัค ์
คนงำนอกี 30,000 คนและใชเ้วลำอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท ำดว้ยหนิอ่อนสขีำวเป็น
แบบอย่ำงศลิปกรรมทีง่ดงำมมำก  กำรกอ่สรำ้งพระรำชวงัแวรซ์ำยสแ์ห่งนี้ไดน้ ำเงนิมำจำกค่ำภำษอีำกรของ
รำษฎรชำวฝรัง่เศส ต่อมำจงึไดม้กีองทพัประชำชนบกุเขำ้ยึดพระรำชวงัและจบัพระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แห่ง
ฝร ัง่เศส กบัพระนำงมำร ีอองตวัเนต ประหำรดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลำคม 1789 ปัจจุบนัพระรำชวงัแวร์
ซำยสย์งัอยู่ในสภำพดแีละเปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมได ้น ำท่ำนชมภำยในทีม่กีำรแบง่เป็นหอ้งต่ำงๆ อำท ิหอ้ง
บรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส ำรำญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครือ่งประดบังดงำมตระกำรตำและภำพเขยีนทีม่ ี

ปรบัราคาทวัร_์ 26 ธ.ค.61 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ชือ่เสยีง อำท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีสุ่ดซึง่
เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนำมในสญัญำสงบศกึระหวำ่งสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครำมโลกครัง้ที ่
1 และใชเ้ป็นทีล่งนำม ในเมือ่เยอรมนีบกุตชีนะฝรัง่เศสในสงครำมโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจำ้หลุยสท์ี ่
14 ทรงท ำกำรกอ่สรำ้งเอง ภำยในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บำน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ำยส์
อนัสวยงำม ในพระรำชวงัแวรซ์ำยส์มหีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภำพวำดทัง้หมด 6,123 ภำพและงำน
แกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยำยจำกมคัคเุทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิ์และพระรำชนิีรวมทัง้
หอ้งโถงกระจกทีทู่ตจำกสยำมไดเ้คยเขำ้เฝ้ำพระเจ้ำหลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นบรเิวณอุทยำนดำ้นหลงั  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่นครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝร ัง่เศส ทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกมำย

กวำ่ 20 ลำ้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำนทัง้ศลิปะและสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม รวมทัง้เป็น
ศนูย์กลำงของแฟชัน่ทีท่นัสมยั เริม่จำกเกบ็ภำพสวยของหอคอยไอเฟิล อกีคร ัง้บรเิวณหน้ำโรงเรยีน
กำรทหำรหรอืจตัุรสัทรอคำเดโร, ผำ่นชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน ณ.จตัุรสัชำรล์สเดอโกลล์, ถนน
ชองเอลเิซ่ย่ำนหรหูรำรำคำแพงทีโ่ดง่ดงั จตัุรสัคองคอรต์ทีต่ ัง้ของเสำหนิโอเบลสิจำกวหิำรลกัซอร์ในอยีปิต์, 
โดมอนิวำลดิ สถำนทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ให้ท่ำนถ่ายรปูภายนอกกบัพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์
พพิธิภณัฑท์ำงศลิปะตัง้อยู่ในกรงุปำรสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ูฟวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด 
เกำ่แกท่ีสุ่ดและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บักำรออกแบบจำกสถำปนิกชำวจนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดให้
สำธำรณะชนเขำ้ชมไดเ้มือ่ปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แต่สมยัรำชวงศ์กำเปเซยีง ตวั
อำคำรเดมิเคยเป็นพระรำชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถำนทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษำผลงำนทำงศลิปะที่
ทรงคณุค่ำระดบัโลกเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงเชน่ ภำพเขยีนโมนำลิซำ ผลงำนของเลโอนำรโ์ด ดำวนิช ีหรอื
ภำพ Venus de Milo ของอเลก็ซำนดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ูฟวรม์ผีูม้ำเยีย่มชม
เป็นจ ำนวน 8.3 ลำ้นคน ท ำใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้ำเยีย่มชมมำกทีส่ดุในโลกและยงัเป็นสถำนทีท่ีม่ ี
นกัท่องเทีย่วมำเยอืนมำกทีสุ่ดในกรงุปำรสี  จำกนัน้น ำท่ำน ล่องเรือแม่น ้าแซน แมน่ ้ำสำยหลกัของนคร
ปำรสี ชมทศันียภำพสองฟำกฝัง่และสถำปัตยกรรมอนังดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ  จำกนัน้หำกมเีวลำ
ใหท้่ำนเลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดเ์นมจำกร้านค้าปลอดภาษี ไมว่ำ่จะเป็น กระเป๋ำเดนิทำงรโิมวำ, กระเป๋ำ 
แบรนดด์งั รวมถงึน ้ำหอมต่ำงๆ   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย 
  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ขตเมืองเวอรลิ์ซ่ีเพื่อน ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม เวอลิซี-่แรงส์ (ฝร ัง่เศส)-บรสัเซลส์ (เบลเยีย่ม)  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  
  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองแรงส์ Reims เป็นเมอืงในจงัหวดัมำรน์แควน้ชองปำญ-อำรแ์ดน ในประเทศฝรัง่เศส 
  เมอืงแรงสต์ัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส รำว 129 กโิลเมตรทำงรถยนต์ (ใชเ้วลำเดนิทำง 
  ประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เมืองแรงส์ Reims เป็นเมอืงทีต่ ัง้ของมหำวหิำรแรงส ์หรอื มหำวหิำรนอ 
  เทรอดำมแห่งแรงส ์เขำ้ชม มหาวิหารแห่งแรงส์ Notre Dame Reims Cathedral ของประเทศฝรัง่เศส ที่
  เคยใชใ้นพธิสีวมมงกฎุกษตัรยิ์ มหำวหิำรทีเ่หน็ในปัจจุบนัสรำ้งบนมหำวหิำรเดมิทีถู่กไหมไ้ปเมือ่ ค.ศ.1211 
  ทีพ่ระเจำ้โคลวสิที่ 1 ผูถ้อืกนัวำ่เป็นพระเจำ้แผน่ดนิองคแ์รกของ ฝรัง่เศสไดท้ ำพธิรีบัศลีจุ่มจำกนกับญุเรมี
  บำทหลวงของเมอืงแรงสเ์มือ่ค.ศ.496 เป็นสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีม่คีวำมสวยงำมสรำ้งขึน้เพื่ออุทศิ 
  ใหก้บัพระแมม่ำร ีมหำวหิำรนอเทรอดำมแห่งแรงสไ์ดร้บัเลอืกโดยองคก์ำรยูเนสโก้ใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
  โลกเมือ่ปี ค.ศ.1991 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
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กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรงุบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยี่ยม ศนูย์กลำงดำ้นกำรเมอืงนำนำชำตแิห่งสหภำพยุโรป 

อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์บญัชำกำรกลำงขององคก์ำรสนธสิญัญำป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ นอกจำกนี้บรสัเซลสย์งั
เป็นทีต่ ัง้ของนำโต (NATO) อกีดว้ย ท ำใหห้ลำยประเทศมสีถำนทูตในบรสัเซลสถ์งึ 3 แห่ง คอื สถำนทูตปกติ
ของแต่ละประเทศ สถำนทูตประจ ำสหภำพยุโรปและสถำนทูตประจ ำนำโต (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 
ชัว่โมง) ผำ่นชมทศันียภำพสองขำ้งทำง 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีสี่ ่  บรสัเซลส์-Maasmechelen Village Outlet (เบลเยีย่ม)-แอน๊ท์เวิรป์ (เบลเยีย่ม)  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  
  น ำท่ำนชมและถ่ำยรปูภำยนอก อะโตเม่ียม ประตมิำกรรมอนังดงำมสญัลกัษณ์ของงำนแสดงสนิคำ้โลก 
  เอก็ซ์โป ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงำนชิน้ส ำคญั และปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่ำง 
  หนึ่งของกรงุบรสัเซล จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงและชมควำมสวยงำมของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ จตัุรสักลำงเมอืง
  ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโกแ้ห่งสหประชำชำต ิทีม่ชี ือ่เสยีงกล่ำวขำนกนัวำ่
  สวยทีส่ดุแห่งหนึ่งในยุโรป อดตีสถำนที่ประทบัของรำชวงศก์ษตัรยิ์เบลเยีย่ม และเป็นตลำดนดัจุดรวมกำร
  แลกเปลีย่นสนิคำ้ในอดตี ปัจจุบนัยงัถอืเป็นแลนดม์ำรค์ของบรสัเซลส ์ชมศำลำว่ำกำรเมอืงเกำ่ ทีส่รำ้งดว้ย
  ศลิปะหลำยยุคสมยัทัง้สไตล์โกธคิ บำรอ็คและรอ็คโคโค ถ่ำยรูปคู่กบัหนูน้อยมาเนเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่ 
  สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัยิง่ของบรสัเซลลส์ มเีวลำใหท้่ำนเลอืกซื้อของฝำกและชอ็คโกแลต็รปูหนูน้อยมำเนเคสพสิ
  แสนอรอ่ย ซึง่ประเทศเบลเยีย่มยงัเป็นประเทศทีม่ชี ื่อเสยีงดำ้นควำมอรอ่ยของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่Maasmechelen Village Outlet (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เอ๊ำท์เลต็ทีอ่ยู่

 ไมไ่กลจำกนครบรสัเซลส ์แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงั Polo, Ralph Lauren, Puma, Nike, New 
 Balance, Boss, Michael Kors, Max Mara, Swarovski, Samsonite, Superdry, Timberland, Tommy 
 Hilfigure, Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Kipling, Calvin Klein และอกีมำกมำย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง
 สนิคำ้ต่ำงๆ สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองแอน๊ท์เวิรป์ Antwerpen เมอืงท่ำส ำคญัตัง้แต่อดตีมี
 ควำมรุง่เรอืงอย่ำงยิง่ในชว่งศตวรรษที ่16 ดว้ยควำมทีม่ทีีต่ ัง้ของเมอืงทีด่แีละถอืไดว้ำ่เป็นศนูย์กลำงกำรคำ้
 เพชรของโลก เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัทีม่ชี ือ่เดยีวกนัคอืจงัหวดัแอ๊นท์เวริป์ ตวัเมอืงตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ ้ำ
 สเกลต์ทีเ่ชือ่มระหวำ่งทะเลเหนือกบัปำกแมน่ ้ำสเกลต์ตะวนัตก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำ
 ท่ำนชมแวะถ่ำยภำพกบัอำคำรพพิธิภณัฑ ์Museum aan de Stroom หรอื MAS อำคำรพพิธิภณัฑท์ำงทะเล
 ทีม่คีวำมทนัสมยั จำกนัน้เยีย่มชมเมอืงเก่ำหรอื Grote Maskt จุดศนูย์กลำงส ำคญัของเมอืง ใหท้่ำนถ่ำยรปู
 กบั ศำลำว่ำกำรแห่งเมอืงแอนต์เวริป์ เป็นอำคำรที่โดดเดน่ทีสุ่ด อำยุกว่ำ 400 ปี เป็นศลิปะของอติำลี
 และดชัท์ผสมกนัและมเีอกลกัษณ์ คอืมปีระตมิำกรรมอยู่บนหลงัคำ ตัง้อยู่ใจกลำงจตัุรสัเมอืงเกำ่และยงัเป็น
 สถำนทีผู่ค้นนิยมนัง่จบิกำแฟในคำเฟ่ต์ทีร่ำยรอบจตัุรสัแห่งนี้ จำกนัน้ถ่ำยรปูกบัลำนน ้ำพุกบัรูปปัน้บรำโบ 
 วรีบรุษุผูก้ล้ำในต ำนำนเมอืง และถ่ำยรปูกบัโบสถ์พระแม ่Cathedral of our Lady เป็นโบสถ์ทีส่รำ้งขึน้แบบ
 โกธคิ ถอืไดว้ำ่เป็นโบสถ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป สรำ้งขึน้ระหวำ่งปี ค.ศ.1352-1521   

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
ค า่  รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม จำกนัน้ใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
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วนัทีห้่า  แอน๊ท์เวิรป์ (เบลเยีย่ม)-คอยเค่นฮอฟ-ซานสคนัส์ (เนเธอรแ์ลนด)์-แอน๊ท์เวิรป์ (เบลเยีย่ม)  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์สูเ่มอืงลิสส์ Lisse เมอืงหนึ่งซึง่ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้อง
  ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมและสมัผสัควำมสวยงำมของ สวน
  คอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดใูบไม้ผลิท่ีโด่งดงัท่ีสุดในยุโรป 
  และเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีำกกวำ่ 7 ลำ้นตน้ในแต่ละปี รวมทัง้ไมห้วัอื่นๆ 
  เชน่ ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนำซสิซสั ไฮยำซนิธ์ออกดอกบำนสะพรัง่อยู่ดลูะลำนตำ สวนไดถู้กออกแบบไว ้
  อย่ำงสวยงำม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่อนัเก่ำแก ่มทีำงเดนิอนัรม่รืน่ บำงตอนกม็งีำนประตมิำกรรม
  ประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มสีระน ้ำและน ้ำพุ มศีำลำจดัแสดงกจิกรรมต่ำงๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ำกมำย มกีำรจดั
  สวนตวัอย่ำง กำรวำงแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ มรีำ้นอำหำร 4 แห่ง รวมทัง้คอฟฟ่ีชอ็ป (สวนคอยเคนฮอฟ
  เปิดใหเ้ขำ้ชมประมำณกลำงเดอืนมนีำคมจนถงึประมำณกลำงเดอืนเดอืนพฤษภำคมของทุกปี) 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมู่บ้านวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานส์สคนัส์ Zaanse Schans (ใชเ้วลำประมำณ 2 

ชัว่โมง) หมูบ่ำ้นอนุรกัษ์กงัหนัลมเกำ่แก ่ทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ำ้นแห่งนี้ถอืวำ่เป็น
สถำนทีท่ีเ่กบ็รวบรวมประวตัศิำสตรข์องกงัหนัลมเอำไวเ้ป็นอย่ำงดี ซึง่จะไดพ้บกบัควำมสวยงำมอย่ำงลงตวั
ของหมูบ่ำ้นทีส่รำ้งขึน้สไตล์บำ้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยำกำศแบบชนบททีส่วยงำม ซึง่ประกอบไป
ดว้ยแมน่ ้ำ ทุ่งหญำ้ และกำรปศสุตัว ์ใหท้่ำนไดถ้่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์
ส ำคญัของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนัของประเทศนี้ไดม้กีำรใชป้ระโยชน์เป็นอย่ำงยิง่โดยเฉพำะในดำ้น
กำรผนัน ้ำ วดิน ้ำ ระบำยน ้ำเพื่อเอำดนิในทะเลมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ พรอ้มชมกำรท ำรองเทำ้ไม ้
ทีถ่อืเป็นของและสนิคำ้ทีร่ะลกึทีส่ ำคญัของเนเธอรแ์ลนด ์และกำรท ำชสีแบบเนเธอรแ์ลนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงั 
สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มืองแอน๊ท์เวิรป์ เขตประเทศเบลเยีย่ม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
2.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  แอน๊ท์เวิรป์ (เบลเยีย่ม)-กีธรูน์ (เนเธอรแ์ลนด)์-โคโลญจน์ (เยอรมนั) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูเ่ขตประเทศเนเธอรแ์ลนด ์น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บ้านกีธรูน์ Giethoorn  
  Village (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) ผำ่นชมทศันียภำพสองขำ้งทำง 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำชมเมอืงกธีูรน์ทีป่ระกอบไปดว้ยหมูบ่ำ้นเล็กๆ ทีม่คีวำมน่ำรกัมำกมำย มผีูค้นอำศยัอยู่รำวๆ 2,600 คน 

สว่นมำกเป็นชำวไรท่ีม่ฐีำนะด ีบำ้นแต่ละหลงัมกีำรออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตล์ตะวนัตกทีแ่สน
น่ำรกัอบอุ่น มคีลองขนำดเลก็ทีม่คีวำมยำวกว่ำ 7.5 กโิลเมตร แทรกตวัไปทัว่หมูบ่ำ้น มสีะพำนไมท้รงสวย
มำกกวำ่ 170 สะพำนไวเ้ชือ่มระหว่ำงบำ้นเรอืนเขำ้หำกนัชำวบำ้นทีน่ี้ใชเ้รอืเป็นพำหนะในกำรเดนิทำงสญัจร
เท่ำนัน้ ไมเ่วน้แมแ้ต่บรุษุไปรษณีย์กต็อ้งพำยเรอืสง่ไปรษณีย์เชน่กนั และนี้กก็ลำยเป็นเอกลกัษณ์ที่แสนมี
เสน่ห์ของหมูบ่ำ้นกธีูรน์ จนท ำใหไ้ดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็นเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(The Venice of the 
Netherlands) ในปี 1958 ภำพยนตรต์ลกชือ่ดงัของ Bert Haanstra อย่ำง Fanfare ไดใ้ชห้มูบ่ำ้นกธีูรน์เป็น
ฉำกหลกัในกำรถ่ำยท ำ และมผีลท ำใหห้มูบ่ำ้นไรถ้นนแห่งนี้ กลำยเป็นทีรู่จ้กัในวงกวำ้ง จนมนีกัท่องเทีย่ว
จำกทัว่ทุกมุมโลกผลดักนัมำ เยีย่มชมควำมสวยงำมสดุโรแมนติกของหมูบ่ำ้นกธีูรน์ ดว้ยกำรใหท้่ำนชม
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ทศันียภำพของหมูบ่ำ้นโดยกำร น าท่านล่องเรือในล าคลองน ้าใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธ์ิ ชม
บำ้นเรอืนทรงน่ำรกัทีเ่รยีงรำยอยู่รมิฝัง่เพลดิเพลนิไปกบัดอกไมห้ลำกสสีนัต่ำงๆ (ในชว่งฤดใูบไมผ้ลแิละฤดู
รอ้น) และใหท้่ำนเลอืกซื้อสนิคำ้ทีร่ะลกึเป็นของฝำก จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองโคโลญจ ์
ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ ้ำไรน์ เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของ
ประเทศเยอรมนัี รองจำกเมอืงเบอรล์นิ ฮบับวร์กและมวินิค และเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐันอรท์ไรน์-เวสต์
ฟำลเลนิ หนึ่งในเมอืงทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของเยอรมนัี และมมีหำวทิยำลยัทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในทวปียุโรปละมขีนำดใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศ 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม จำกนัน้ใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
 
วนัทีเ่จด็  โคโลญจน์-แฟร้งคเ์ฟิรต์-สนามบิน (เบลเยีย่ม) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนถ่ำยรปูภำยนอกกบัมหาวิหารโคโลญจ ์เป็นมหำวหิำรที่อยู่ในรำยชือ่ของสถำนทีแ่ห่งมรดกโลก เริม่

กอ่สรำ้งมำตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหำใหต้อ้งหยุดพกักำรกอ่สรำ้งไปบำ้ง จงึตอ้งใชเ้วลำกวำ่หกรอ้ยปีจงึสรำ้ง
เสรจ็สมบรูณ์ และสรำ้งเสรจ็ในปี 1880 มหำวหิำรโคโลญจ์ เป็นศำสนสถำนของครสิต์ศำสนำโรมนัคำทอลกิ 
นบัเป็นวหิำรที่ใหญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 
เมตร กวำ้ง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สรำ้งเพื่ออุทศิใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ำร ีสมควรแกเ่วลำน ำท่ำน
เดนิทำงสู ่นครแฟร้งคเ์ฟิรต์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่
เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำไมน์ และยงัเป็นที่ต ัง้ของตลำดหลกัทรพัย์แฟรง้คเ์ฟิรต์
และธนำคำรกลำงยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ำรวยทีส่ดุในกลุ่มสหภำพยุโรป 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชม ย่านจตัรุสัโรเมอร ์ซึง่เป็นจตัุรสัทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในเมอืง มบีำ้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รำ้งจ ำลองมำ

จำกของเกำ่ โดยรกัษำรูปแบบสถำปัตยกรรมโบรำณอนัสวยงำม ไวไ้ดอ้ย่ำงดเียีย่ม น ำท่ำนชมภำยนอกของ
มหำวหิำรโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บักำรบรูณะขึน้มำหลงัไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนกัในช่วงสงครำมโลกครัง้
ที ่2 ดำ้นขำ้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศำลำว่ำกำรเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บักำรกอ่สรำ้งขึน้ในปี 
1405 ซึง่อยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งในแฟรงกเ์ฟิรต์ มี
อำคำร 9 อำคำร ซึง่ไดร้บัมำจำกครอบครวัพ่อคำ้ครอบครวัหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็น City Hall และ
ถูกเชือ่มกบัอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นทีต่ ัง้ของรฐับำลทอ้งถิน่มำมำกกวำ่ 600 ปี โดยทัง้ภำยนอกและ
ภำยในมกีำรตกแต่งดว้ยสไตล์โกธคิสมยัใหม ่ซึง่มคีวำมสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พบกบัอำคำรกึง่ไมซุ้งอนั
งดงำมแบบฟำคแวร์กเฮำ้สท์ีเ่รยีกวำ่ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บักำรกอ่สรำ้งขึน้มำใหมโ่ดยสำมำรถรกัษำรำยละเอียด
ของอำคำรดัง้เดมิทีเ่คยถูกท ำลำยหมดสิน้เมือ่สมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรำยละเอยีด จำกนัน้น ำท่ำน
ถ่ำยภำพควำมสวยงำมของน ้ำพุแห่งควำมยุตธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ ัง้เดน่เป็นตระหงำ่นอยู่กลำง
ลำน ผำ่นชมโบสถ์เซนต์พอลและวหิำรใหญ่ประจ ำเมอืง อสิระให้ท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำยบรเิวณถนน
สำยชอ้ปป้ิงย่ำนถนนซำยล์ Zeil ถนนสำยชอ้ปป้ิงทีย่ำวทีส่ดุของประเทศเยอรมนีทีเ่ตม็ไปดว้ยรำ้นจ ำหน่ำย
สนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงัเรยีงรำยอยูมำกมำยไมว่ำ่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio 
Armani เป็นตน้ และเลอืกซื้อสนิคำ้ต่ำงๆ ทัง้ขนม ชอ็คโกแลต็และสนิคำ้ทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั 

16.00 น.  ใหท้่ำนเตรยีมตวัเดนิทำงสูส่นำมบนิแฟรง้คเ์ฟิรต์ 
20.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู่จากสนามบินแฟร้งคเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG923 
 
วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภมิู  
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12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

 

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

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  10-17 เม.ย.2562 
 

Tulip Fest with France 
ฝรัง่เศส-เบลเยี่ยม-เนเธอรแ์ลนด ์8 วนั (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 80,900 42,300 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 77,500 42,300 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสรมิเตยีง) 74,500 39,300 

ท่ำนทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 8,500 8,500 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลีย่นแล้วม่ามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมี
การเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสุด ท่านอาจจะต้อง
ไปยื่นวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

ปรบัราคาทวัร_์ 26 ธ.ค.61 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 
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 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ปำรสี // แฟรง้คเ์ฟิรต์-กรงุเทพฯ  
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรและคำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่บรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำวซี่ำเชงเกน้ 
 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ, มคัคเุทศทอ้งถิน่ตำมเขตเมอืงเก่ำหรอืพระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที่  8 
ธ.ค.2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมีกำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำทุกแห่ง ท่ำนผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนจะตอ้งดแูลทรพัย์สนิของท่ำนดว้ยตนเอง 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืคำ่แปลเอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร)์ 
 คำ่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์และผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิภยัธรรมชำตรินุแรง หรอื ทรพัย์สนิ 

หรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัย์สนิสญูหำย เป็นตน้ 

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งกำรสูบบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเบลเย่ียม) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า (กรณุากรอกให้
ถกูต้องตามความเป็นจริงและตรงกบัเอกสารท่ีท่านจะใช้แนบย่ืนวีซ่าในวนันัดหมายย่ืนวีซ่า 
เน่ืองจากข้อมลูท่ีท่านให้ไว้นัน้จะถกูส่งไปยงัสถานทตูโดยตรง ซ่ึงจะไม่สามารถแก้ไขในภายหลงัได้  

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่

จ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย 
บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทูตเบลเยีย่มไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทูตพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ
ของสถำนทูตงำ่ยยิง่ขึน้ ดงันัน้จงึตอ้งขอควำมรว่มมอืในกำรจดัเตรยีมเอกสำรใหค้รบถว้น เนื่องจำกรำยละเอยีดและ
ข ัน้ตอนต่ำงๆ มกีำรเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำแนบ

ฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั
ร้อนให้ชดัเจนด้วย (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ ำแหน่ง, อตัรำ
เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบวุนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธ์ไมส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
 ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 

 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน และ

อพัเดทไม่เกิน 10-15 วนันับจากวนัยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าช่ือเจ้าของบญัชี (ปกหน้าสมดุบญัชี (ด้าน
นอก) ไม่ต้องถ่ายส าเนามา)  

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงั 6 เดอืนและ
ปรบัยอดใหล้่ำสุด ไมต่ ่ำกว่ำ 10-15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีำรเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำร
เคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ิดต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุบญัชเีล่มเก่ำ กรุณำถ่ำยส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลข
บญัชเีงนิฝำกเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัระบุชือ่-สกลุเจำ้ของบญัช ีและ
ชือ่-สกลุผูถู้กรบัรอง และตอ้งท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยให้บคุคลในครอบครวัพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อ
สถำนทูตดว้ยอกี 1 ฉบบั อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบด้วย
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แมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำก
ธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 
 

*** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ และเสียค่าสมคัรวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

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

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)................................................................................ ............. 

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................................. .......... 

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

     

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................. ........................ 

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

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................... ................ 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นเคยถูกปฎิเสธวีซา่หรือไม ่          ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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