World Heritage
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 7 วัน
บินตรง!!..โดยสายการบินอีวีเอแอร์(BR)
เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมูบ่ า้ นกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์
เที่ยวร็อตเตอร์ดมั และเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูนอ้ ยมาเนเคนพีส
ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบร ูจจ์ เที่ยวเมืองเกนท์

ชมหมู่บา้ นกีธรู น์ หมู่บา้ นน่ารัก ทัศนียภาพงดงาม
และช้อปป้ ิ ง McArthurGlen Outlet
บริษทั ฯ นาท่านสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทางสวยในยุโรป นาท่านเยือนประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ เทียวสองประเทศกั
่
บ
เนเธอร์แลนด์และเบลเยีย่ ม นาท่านชมเมืองสวยๆ ทีงดงามดั
่
งนี้
อัมสเตอร์ดมั
เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และ
ยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติทงี ่ ดงามและเมืองใหญ่ทสี ่ วยงาม
หมู่บา้ นกีธรู น์
หมู่บา้ นเล็กๆ ทีมี่ ความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกทีอ่ บอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน
เกิดเป็ นทัศนียภาพงดงาม ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
ั ่ น้ ามาส เป็ นเมืองท่า
ร็อตเตอร์ดมั
เมืองท่าหลัก และเมืองทีใหญ่
่ เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่รมิ ฝงแม่
ใหญ่ทสี ่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก
ซานสคันส์
หมู่บา้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บา้ นอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่ ทีตั่ ง้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บา้ น
แห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานทีที่ เ่ ก็บรวบรวมประวัตศิ าสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี
เดลฟ์
เมืองทีมี่ ความสวยงามและสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ เนือ่ งจากเมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็ นทีพ่ านัก
ของเจ้าชายวิลเลีย่ มส์แห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็ นทีบ่ ญ
ั ชา
การต่อสูก้ บั สเปน
บรัสเซล
นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ ม ชมเมืองทีง่ ดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคนิ พิส ให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก และเทียวเมื
่ องบรูจจ์ทไี ด้ชอื ่ ว่าเป็ นเวนิสแห่งเบลเยีย่ ม
บรูจจ์
เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ และเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกและได้รบั การประกาศกับยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000
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26 พ.ค.-1 มิ .ย. / 9-15 มิ .ย. 2561

กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบิ นอีวีเอ แอร์
เคาน์เตอร์ Q เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ นาท่านบิ นตรงสู่นครอัมสเตอร์ดมั โดยสายการบิ นอีวีเอ แอร์
เที่ยวบิ นที่ BR75
เดิ นทางถึงสนามบิ นเมืองอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Corendon Vitality Hotel Amsterdam หรือระดับ เทียบเท่า
อัมสเตอร์ดมั ส์-เฮก (เนเธอร์แลนด์)-บรูจจ์-บรัสเซล (เบลเยีย่ ม)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงเฮก Hague (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองใหญ่อนั ดับ 3
ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดมั และร็อตเตอร์ดมั นอกจากจะเป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐสภาแล้ว กรุง
เฮก ยังเป็ นสถานที่ตงั ้ ของศาลโลกอีกด้วย สถานทูตของเกือบทุกประเทศก็ตงั ้ อยู่ท่นี ่ีรวมถึงสถานทูตของ
ประเทศไทย นํ าท่านชมกรุงเฮกชมและถ่ ายภาพด้านนอกกับอาคารสวยงามของที่ทําการศาลโลกหรือ
Peace Palace อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองบรูจจ์ หรือฉายาเวนิสแห่ง
เบลเยีย่ ม หรือ Venice of the North เมืองใหญ่ทส่ี ุดและเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตก
ทีไ่ ด้รบั การประกาศกับยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าบรูจจ์ ทีย่ งั คงความเป็ นเอกลักษณ์และสถาปตั ยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาว
เบลเยีย่ มตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึง่ ได้รบั การอนุ รกั ษ์มาจนถึงปจั จุบนั และ คง
ความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซล นําท่านเยีย่ มชมโบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ Basilica of the
Holy Blood โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองบรูจ จ์ เป็ นที่เก็บ
พระโลหิตศักดิสิ์ ทธิของพระเยซู
ซึง่ เป็ น 1 ในสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก จากนัน้ นํา
์
ท่านสูบ่ ริเวณแกรนด์เพลซ หรืออาคารเบลฟรี ทีน่ ับว่าเป็ นฮอล์ลทีก่ ่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ทส่ี ุด
ของเบลเยีย่ ม และยังมีตลาดทีเ่ ก่าแก่มาจากศตวรรษที่ 15 ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์บา้ นเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็ นอย่าง
ดี สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ ยม (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Husa President Park หรือระดับเทียบเท่า
บรัสเซล-เกนท์-ร็อตเตอร์ดมั (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นํ าท่านชมและถ่ายรูปภายนอก อะโตเมี่ ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก
เอ็กซ์โป ซึง่ จัดขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ถือเป็ นผลงานชิน้ สําคัญ และปจั จุบนั ถือเป็ นสัญลักษณ์อกี อย่างหนึ่ง
ของกรุงบรัสเซล จากนัน้ นํ าท่านชมเมืองและชมความสวยงามของจัตุรสั แกรนด์เพลซ ที่เป็ นแลนด์มาร์ค
ของบรัสเซล์ล สถานทีต่ งั ้ ของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มสี ร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทัง้
สไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นําท่านถ่ายรูปคู่กบั หนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ ท่ี
สําคัญยิง่ ของบรัสเซลลส์และเลือกซือ้ ของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้ อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึง่ ประเทศ
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กลางวัน
บ่าย

คา่

เบลเยีย่ มยังเป็ นประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงด้านความอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมือง
เกนท์ Ghent เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และมังคั
่ งที
่ ส่ ดุ ในยุโรปเหนือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเกนท์
ได้ช่อื ว่าเป็ นนครที่สวยงามเป็ นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ผ่านชม ปราสาทท่านเคานท์ ป้อม
ปราสาทในยุคกลาง ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace
และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ ปราสาทท่านเคานท์ยงั คงความงดงามผ่าน
กาลเวลา และเป็ นแห่ลงท่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจของเมืองเกนท์ นําท่านชม หอระฆังประจําเมือง ทีส่ งู ตระหง่าน
ถึง 91 เมตร เป็ นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ทีด่ า้ นล่างนัน้ เป็ น หอประชุมสงฆ์ ทีม่ มี าตัง้ แต่ทศวรรษที่ 15 และ
ได้รบั เกียรติเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นําท่านชมมหาวิ หารเมืองเกนท์ Saint Bavo Cathedral โบสถ์
สไตล์กอธิคที่สวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์ผลงานชิ้นเอกของพีน่ ้องตระกูล
ฟาน เอค สร้างไว้ตงั ้ แต่ปี1432 เป็ น 1 ในผลงานทีฮ่ ติ เลอร์ตอ้ งการมากทีส่ ดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองร็อตเตอร์ดมั Rotterdam เมืองท่ าหลัก และเมืองที่ ใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ั ่ น้ํ ามาส ร็อตเตอร์ดมั
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝงแม่
นับเป็ นเมือ งท่าใหญ่ ท่ีสุดแห่ งหนึ่ง ของโลกและเป็ นที่ตงั ้ ของมหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่งมีช่ือเสีย งด้า น
เศรษฐศาสตร์ และสถาบันสถาปตั ยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รบั การส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเป็ น "เมืองแห่งสถาปตั ยกรรม"
รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั NH Atlanta Rotterdam Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี ่
เช้า

ร็อตเตอร์ดมั -เดลฟ์ -โรมอนด์-อัมสเตอร์ดมั ส์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านชมเมืองร็อตเตอร์ดมั ทีม่ ลี กั ษณะต่างจากเมืองอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์คอื เป็ นเมืองทีม่ สี ถาปตั ยกรรม
ยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รบั การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็ น "เมืองแห่งสถาปตั ยกรรม" แวะถ่ายรูปกับ
สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์ (Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึง่ เชื่อม
ั ่ ่ถูกคันกลางด้
เมืองสองฝงที
่
วยแม่น้ํ ามาสเข้าด้วยกัน จากนัน้ นํ าท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจําเมือง
ร็อตเตอร์ดมั (City Hall of Rotterdam) อาคารซึง่ รอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ
ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากนัน้ นํ า ท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟ์ Delft อีกเมืองหนึ่ งที่มีความ
สวยงามและสํ า คัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ เนื่ อ งจากเมือ งนี้ ใ นช่ ว งปี 1572-1584 เคยเป็ น ที่พํ า นั ก ของ
เจ้าชายวิลเลีย่ มส์แห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็ นทีบ่ ญ
ั ชาการ
ต่อสูก้ บั สเปน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นําท่านเดินชม ย่านจัตุรสั กลางเมือง หรือ Market Square
ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์เก่า ทีฝ่ งั พระศพของเจ้าชายวิลเลีย่ มส์ ผ่านชม โบสถ์ใหม่ ซึง่ มีความสูงถึง 108 เมตร
เป็ นสถาปตั ยกรรมแบบกอธิคตอนปลาย และยังเป็ นสถานทีฝ่ งั พระศพของกษัตริยแ์ ห่งเนเธอร์แลนด์ทส่ี าํ คัญ
ทุกพระองค์ ให้ท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ City Hall ศาลาว่าการที่เก่าแก่ท่สี ุดในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จากนัน้ เยีย่ มชมโรงงานเครือ่ งกระเบือ้ งเคลือบ Royal Delft Factory Museum ทีม่ ชี ่อื เสียง
ระดับโลก และเลือกซือ้ เป็ นของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าต่างๆ ที่ McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci,
Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
เดิน เล่ น และช้ อ ปปิ้ งสิน ค้ า ต่ า งๆ (เพื่ อ ความสะดวกในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ต่ า งๆ อิ ส ระให้ ท่ า น
รับประทานอาหารคา่ ภายในเอ๊าท์เล็ต) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดมั ส์
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จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Corendon Vitality Hotel Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า
วันทีห่ ้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีห่ ก
เช้า

กลางวัน

อัมสเตอร์ดมั ส์-กีธรู น์ -ซานส์สคันส์-โวเลนดัม-อัมสเตอร์ดมั ส์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูรน์ Giethoorn Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หมู่บา้ นเล็กๆ
ทีม่ คี วามน่ารักมากมาย มีผคู้ นอาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็ นชาวไร่ทม่ี ฐี านะดี บ้านแต่ละหลังมีการ
ออกแบบและตกแต่งให้เป็ นกระท่อมสไตล์ตะวันตกทีแ่ สนน่ารักอบอุ่น มีคลองขนาดเล็กทีม่ คี วามยาวกว่า 7.5
กิโลเมตร แทรกตัวไปทัวหมู
่ บ่ า้ น มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน
ชาวบ้านที่น้ีใ ช้เรือเป็ นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านัน้ ไม่เว้นแม้แต่ บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่ง
ไปรษณียเ์ ช่นกัน และนี้กก็ ลายเป็ นเอกลักษณ์ท่ีแสนมีเสน่ หข์ องหมู่บา้ นกีธูรน์ จนทําให้ได้รบั การขนานนาม
ว่าเป็ นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ
Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บา้ นกีธรู น์ เป็ นฉากหลักในการถ่ายทํา และมีผลทําให้หมู่บา้ นไร้ถนน
แห่งนี้ กลายเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทัวทุ
่ กมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชมความสวยงาม
สุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์น ให้ท่านชมทัศนียภาพของหมู่บ้านและนาท่ านล่องเรือในลําคลองนํ้ าใส
ท่ามกลางอากาศแสนบริสทุ ธิ ์ ชมบ้านเรือนทรงน่ารักทีเ่ รียงรายอยู่รมิ ฝงั ่ เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลากสีสนั
ต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น) และให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse Schans (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
หมู่บา้ นอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่าแก่ ทีต่ งั ้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บา้ นแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานทีท่ เ่ี ก็บ
รวบรวมประวัตศิ าสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึง่ จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้ น
ที่สร้างขึน้ สไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ํ า
ทุ่งหญ้า และการปศุ สตั ว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ กังหันลม จัดเป็ นหนึ่ งสัญลักษณ์ สําคัญของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ กังหันของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในด้านการผันนํ้า
วิดนํ้ า ระบายนํ้ าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่ างๆ พร้อมนํ าท่าน เดินทางสู่ เมืองโว
เลนดัม Volendam ที่ตงั ้ อยู่ไม่ไกลจากซานสคันส์ นําท่านชมการทํารองเท้าไม้ ที่ถือ เป็ นของและสินค้าที่
ระลึกทีส่ าํ คัญของเนเธอร์แลนด์ และการทําชีสแบบเนเธอร์แลนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงโด่งดัง จากนัน้ นําท่านเดินทาง
กลับสูก่ รุงอัมสเตอร์ดมั ส์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Corendon Vitality Hotel Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า
อัมสเตอร์ดมั ส์-สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นําท่านสูท่ ่าเรือ ให้ท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดมั ทีส่ ร้าง
ั่
อยู่รมิ 2 ฝงคลองที
่สร้างขึน้ ตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึน้ มาเพื่อควบคุมระดับนํ้ าของแม่น้ํ า
แอมสเตลทีม่ กั จะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็ นหนึ่งในตํานานของชื่อเมืองและปจั จุบนั ชาวเมืองยังใช้สญ
ั จร
ั ้ าง ๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่
ไปมาพร้อมกับสถาปตั ยกรรมรูปปูนปนต่
กว่าร้อยปี จากนัน้ นํ าท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้าออก
ทีส่ าํ คัญของเนเธอร์แลนด์ทจ่ี ะทําให้เข้าใจถึงวิธกี ารในการเลือกซือ้ อัญมณีล้าํ ค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูม
ทีจ่ ะนําเพชรนํ้าดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
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บ่าย

21.40 น.

นํ าท่ านชมกรุ งอัม เสตอร์ด ัมเมืองแห่ งสายนํ้ า เมืองที่ไ ด้สมญานามว่ าเวนิสแห่ งยุ โรป เมือ งที่อยู่ต่ํา กว่ า
ั ่ น้ํ าแอมเทลจะพบเห็นบ้านเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมู่บ้านกลาง
ระดับนํ้ าทะเล ซึ่งตลอดสองฝงแม่
สายนํ้ าอาคารบ้านเรือนที่ตงั ้ อยู่บนสองฝงั ่ ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่กม็ เี อกลักษณ์ท่ี
คู่ค วรแก่ ก ารไปเยือ น นํ า ท่ า นชมย่ า นเมือ งเก่ า และย่ า นจัตุ ร ัสดัม ส์สแควร์ ชมและถ่ า ยรู ป ด้า นนอกกับ
พระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท์ Konniklijk Paleis สร้างขึน้ ในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็ น
ศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็ นที่พกั
อาศัยของราชวงศ์ปจั จุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นทีร่ บั รองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
นาท่านออกเดิ นทางจากกรุงอัมสเตอร์ดมั ส์ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เที่ยวบิ นที่ BR76

วันทีเ่ จ็ด
13.40 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

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

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่างๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าเดินทาง

26 พ.ค.-1 มิ .ย. / 9-15 มิ .ย. 2561

World Heritage

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

52,300

31,900

ท่านทีป่ ระสงค์จะพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

11,900

11,900

เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 7 วัน (BR)

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,900 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชําระมัดจํา
หลังจากได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท

WorldHeitarge Netherlands-Belgium7D/BR, May-Jun2018—UPD7FEB2018—POP

5

 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริ ษทั
ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดําเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินอีวเี อ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดมั ส์-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22
พ.ย.2560
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการนัดหมายและแปลเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อน
เดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อน
เดินทาง)
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ ดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตนเอง
 ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนํ้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สนิ
หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะขอ
เก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา
์
o หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
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หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ํา
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคําร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทํานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่ว ยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบัง
หน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปีทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- สําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 7 วันนับจากวันยื่น
วีซ่า หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่ เล่มกํากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง 6
เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่านัน้
- ใช้สาํ เนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสําเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจั จุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้หรือไม่ต่าํ กว่า 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ํากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่าํ กว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่งยื่นคําร้องขอ
วีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่ าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

หมายเลขหนังสือเดินทาง

วันเดือนปี เกิด

วันออกหนังสือเดินทาง

วันหมดอายุหนังสือเดินทาง

สถานที่เกิด
2. สถานภาพ

หมายเลขบัตรประชาชน
 โสด

 แต่งงานจดทะเบียน

 แต่งงานไม่จดทะเบียน

 หย่า

 หม้ าย

3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
วันเกิด ของสามี-ภรรยา

สถานที่เกิด สามี-ภรรยา

4. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษ)
รหัสไปรษณีย์
ที่อยูป่ ั จจุบนั ปั จจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้ านให้ เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน

โทรศัพท์มือถือ

อีเมลล์
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5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
(กรุณาแจ้ งด้ วยว่า กิจการที่ทานันเกี
้ ่ยวกับอะไร ด้ านใด

)

กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้ งลักษณะการงานและที่อยูท่ ี่ทางานให้ ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
รหัสไปรษณีย์
ตาแหน่งหน้ าที่ (ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์

หมายเลขต่อภายใน (ถ้ ามี)

6. กรณีศกึ ษาอยู่ กรุณาแจ้ งระดับชันหรื
้ อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้ งคณะและวิชาหลักที่ศกึ ษา (ภาษาอังกฤษ)

7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย
ความสัมพันธ์กบั ผู้เดินทางร่วมครัง้ นี ้ (ระบุ)
8. ท่านเคยเดินทางเข้ ายุโรปใน 3 ปี ที่ผา่ นมาหรื อไม่
ตังแต่
้ วนั ที่

 ไม่เคย

 เคย (กรณีทเี่ คยให้ ระบุวนั ที)่

ถึงวันที่

ท่านเคยได้ รับการสแกนนิ ้วมือหรื อไม่

 ไม่เคย

รวม

วัน

 เคย

กรณีที่ทา่ นเคยได้ รับการสแกนนิ ้วแล้ ว กรุณาระบุวนั ที่
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วยตัวท่านเองหรื อไม่

 ตัวเอง

 มีผ้ สู นับสนุนค่าใช้ จา่ ย

(กรณีที่มีผ้ สู นับสนุดค่าใช้ จ่ายให้ ระบุผ้ สู นับสนุนค่าใช้ จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้ วยกันหรื อไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยของท่าน คือ
ความสัมพันธ์กบั ท่าน
เดินทางด้ วยกันกับท่านหรื อไม่

 เดินทางด้ วยกัน
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