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รหัสโปรแกรม : 23375 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

Amazing@Almere Floriade Expo 

 
 

อเมซิ่ง@อัลเมียร์ ฟลอริเอด เอ็กซ์โป 2022 
เนเธอร์แลนด-์เบลเยี่ยม-เยอรมัน 8 วัน 
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**เข้าชมงาน Floriade Expo 2022 @ อัลเมียร์** 
งานเทศกาลเอ๊กซ์โป 10 ปีมีครั้ง!! 

 

               โดยสายการบิน 
 

เที่ยว 3 ประเทศพร้อมเข้าชมงานเอ็กซ์โป 10 ปมีีครั้งทีอั่ลเมียร์ 
หมู่บ้านฮอลแลนด์ซานส์สคันส์ ถ่ายรูปกังหันลม 
ชิมขนมสตรูปวาฟเฟิล สัญลักษณ์ฮอลแลนด์ 

ล่องเรือหมู่บ้านไร้ถนน เที่ยวจัตุรัสดัมส์สแควร์ บ้านแอนน์แฟร้งค์ 
ล่องเรือหลังคากระจกชมโรงงานเจียระไนเพชร 

ถ่ายรูปศาลโลกที่กรุงเฮกแวะเมืองร็อตเตอร์ดัม เที่ยวบรัสเซลส์ 
ชมเมืองบรูจจ์ เมืองมรดกโลก เข้าชมวิหารโคโลญจ ์

เที่ยวเขตเมืองเก่าโรเมอร์เบิร์กนครแฟร้งค์เฟิร์ต ช้อปปิ้งจุใจใน Maasmechelen Village 
พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน พักดีสี่ดาวในเมือง 

 
อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์  อดีตอาณาจักรใหญ่ในด้านการค้า

ทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่
สวยงาม 

ซานสคันส์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ 
โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี  

อัลเมียร์ สถานที่จัดงานส าคัญอย่างงาน Floriade Expo 2022 ยิ่งใหญ่อลังการกับการแสดงงานพืชสวน
โลกที ่10 ปีมีครั้ง พบกับความมหัศจรรย์ของพันธุ์ไม้จากทั่วทุกมุมโลก 

หมู่บ้านกีธูร์น  หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาด
เล็กไหลผ่าน เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์  

เฮก  เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและร็อตเตอร์ดัม และป็น
ที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย  

ร็อตเตอร์ดัม เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามาส 
เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

บรัสเซลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองท่ีงดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมานิคินพิส ให้ท่าน 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  

บรูจจ์ เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์สตะวันตกและได้รับการประกาศกับ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 

โคโลญจ์ เมืองส าคัญริมแม่น้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า 
งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ 
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แฟร้งค์เฟิร์ต   เมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าไมน์ และ
ยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองที่ร่ ารวย
ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป 

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

9-16 ต.ค. / 23-30 ต.ค.2565  
 

วันแรก  กรุงเทพฯ  
23.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 

Qatar Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
**กรณีท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทาง
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลเล็กน้อย** 

 
 

วันที่สอง โดฮา (กาต้าร์)-อัมสเตอร์ดัมส์-ซานส์สคันส์-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) 
02.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR837 
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมส์ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR273 
13.55 น. เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัมส์ นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบินอัมสเตอร์ดัม จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse Schans (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ  

 30 นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่ 
 บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่าง 
 ดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สรา้งขึน้สไตล์บ้านไม้แบบ 
 ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ า ทุ่งหญ้า  
 และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้าน
การผันน้ า วิดน้ าระบายน้ าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมการ
ท า 

 รองเท้าไม้ ที่ถือเป็นของและ สินค้าที่ระลึกที่ส าคัญของเนเธอร์แลนด์ และการท า 
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 ชีสแบบเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของฟาร์ม Catharina Hoeve Cheese 
 Farm ใหท่้านได้ชมวิธีสาธิตการท า การตัดชีส รวมถึงอุปกรณ์การใช้งาน และลองชิมสโตรปวาฟ

เฟิล ขนมชื่อดังของเนเธอร์แลนด์และพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเดินทาง
กลับเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม Amsterdam (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่ีติด
อันดับโลกที่มีบรรยากาศสวยงามน่าอยู่อาศัยแห่งหนึ่งในยุโรป   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel NH Naarden หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม อัมสเตอร์ดัม-อัลเมียร์ ชมงาน Floriade Expo 2022-กีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอัลเมียร์หรืออัลเมเร่อ Almere (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง

ส าคัญของจังหวัดฟลีโวลันด์ และจัดเป็นเมืองใหม่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่เกิดจาก
การผันน้ าทะเลออกเพื่อสร้างผืนแผ่นดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่ท าการเกษตร แต่เม่ือหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นต้นมาจ านวนประชากรมีการเติบโตอย่างรวดเร็วท าให้มีการประกาศยกระดับให้เป็น
เมืองเทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฟลีโวลันด์ นอกจากนี้ยังเป็นเกาะเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลกว่า 4 เมตร โดยมีเขื่อนกั้นน้ าไว้เป็นแนวป้องกัน โดย
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1986 แม้ว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองใหม่แต่กลับมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เส้นทาง
จักรยานหลายร้อยกิโลเมตรและเส้นทางชายหาดที่ทอดยาวและทิวทัศน์ธรรมชาติโอบล้อมกัน
อย่างกลมกลืน  น าท่านเข้าชมงาน Floriade Expo 2022 งานนิทรรศการพืชสวนของชาวดัตช์ 
ที่ได้รับการการรับรองให้เป็นงานพืชสวนยิ่งใหญ่ระดับโลก (A1) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ทางการจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและส านักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ และถูกจัด
ขึ้นในทุก 10 ป ีและจะหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ โดยมีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1960 และ
ในปี 2022 นี้ถูกจัดขึ้นในธีม Growing Green Cities โดยจะเน้นการรวมธรรมชาติและเมืองเข้า
ด้วยกันซึ่งเป็นการน าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่ง
อนาคต และประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดงานเอ็กซ์โปร์ครั้งนี้อีกด้วยระหว่างวันที่ 14 
เม.ย.-9 ต.ค.2565 น าท่านชมงานบนพื้นที่กว้างใหญ่โดยแบ่งเป็นส่วนเหนือและส่วนใต้ ด้วยการ
นั่งกระเช้าที่มีความยาวกว่า 850 เมตร ชมสถานที่ซุ้มงานและดอกไม้นานาพันธุ์จากประเทศ
ต่างๆ ที่สามารถสะท้อนพันธุ์ไม้และความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศและให้ท่านถ่ายรูปกับ
ความสวยงามและเช็คอินไปตามจุดต่างๆ ในงานตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น Giethoorn Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

น าชมเมืองที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักมากมาย มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 2,600 
คน ส่วนใหญเ่ป็นชาวไร่ที่มี 
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ฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารัก
อบอุ่น มีคลองขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บ้าน มีสะพานไม้ทรง
สวยมากกว่า 170 สะพาน ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหากัน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะใน
การเดินทางสัญจรเท่านั้น ไม่เว้นแม้แต่บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน จึง
กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านกีธูร์น จนท าให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเวนิ
สแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี ค.ศ.1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อ
ดังของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้หมู่บ้านกีธูร์นเป็นฉากหลักในการถ่ายท า และมีผล
ท าให้หมู่บ้านไร้ถนนแห่งนี้ กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัด
กันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์น ให้ท่านชมทัศนียภาพของหมู่บ้าน
และ น าท่านล่องเรือในล าคลองน้ าใสท่ามกลางอากาศแสนบรสิุทธิ์ ชมบ้านเรือนทรงน่ารักที่เรียง
รายอยู่ริมฝั่ง เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลากสีสันต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน) และให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเป็นของฝาก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับเข้านครอัมสเตอร์ดัม 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

  ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel NH Naarden หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ อัมสเตอร์ดัม-ชมเมือง-ล่องเรือหลังคากระจก-เข้าชมโรงงานเจียระไนเพชร-กรุงเฮก- 
ร็อตเตอร์ดาม                                                 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านชมย่านเมืองเก่าถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือ 
ภาษาดัชท์ Konniklijk Paleis สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1648-1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จน
มาในปี ค.ศ.1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พักอาศัย
ของราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี  
รวมถึงการผ่านชมบ้านเก่าของแอนน์ แฟรงค์ สถานที่จริงที่แอนน์ แฟรงค์และครอบครัวของเธอ
ใช้หลบซ่อนความโหดร้านของนาซีท่ีกวาดล้างชาวยิวในสมัยสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 จากนั้นน าท่านชมย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์  Dam Square ลานกว้างที่มีสถานที่
ส าคัญๆ ตั้งอยู่มากมาย ถ่ายรูปกับโบสถ์ใหม่ที่สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 14 ผ่านการ
บูรณะซ่อมแซมปรับปรุงใหม่หลายครั้งจนมีความสวยงาม และถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
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National Monument ซึ่งเป็นรูปทรงกรวยขาว สูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และให้ท่านถ่ายรูปกับโรงงานเบียร์ไฮเนเก้น 
Heineken Experience ต้นก าเนิดของเบียร์ไฮเนเก้น โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1864 ปัจจุบันไฮเน
เก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นเบียร์ที่ มีคุณภาพรวมถึง
รสชาติดีที่สุด รับรองด้วยถ้วยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานได้ปิดตัวลงและปัจจุบันได้ถูก
ดัดแปลงมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวเข้าชม โดยภายในมีการจัดแสดงประวัติ การก่อตั้ง
โรงเบียร์แห่งนี้และจ าหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียร์ไฮเนเก้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของ 
อัมสเตอร์ดัมเพื่อให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตัวอักษร  
I am Amsterdam เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ 
ของจิตรกรชาวดัตช์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จากนั้นเข้าชม โรงงานเจียระไน 
เพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร หนึ่งในสินค้าออกที่ส าคัญของเนเธอร์แลนด์ที่จะท าให้เข้าใจ
ถึงวิธีการในการเลือกซื้ออัญมณีล้ าค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูมที่จะน าเพชรน้ าดีขนาดต่างๆ 
มาให้ท่านได้ชม จากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือ น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของ
เมืองเก่าอั มสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้
ขุดขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ าของแม่น้ าแอมสเทล 
ที่มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็นหนึ่งในต านาน 
ของช่ือเมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่างๆ  
บ่งบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  กรุงเฮก Hague (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เมืองใหญ่ อันดับ 3 ของ

ประเทศเนเธอแลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและร็อตเตอร์ดัม นอกจากจะเป็นที่ตั้งของรัฐสภา
แล้ว กรุงเฮก ยังเป็นสถานที่ตั้งของศาลโลกอีกด้วย รวมถึงสถานทูตของเกือบทุกประเทศและ
ของประเทศไทย น าท่านชมเขตเมืองเก่าของกรุงเฮกชมและถ่ายภาพด้านนอกกับอาคารสวยงาม
ของที่ท าการศาลโลกหรือ Peace Palace อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่เมืองร็อตเตอร์ดัม Rotterdam เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ ามาส ร็อตเตอร์ดัม นับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
อีราสมุส ซึ่งมีชื่อเสียงด้านเศรษฐศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ยุคใหม่ ใน
ปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" น าท่านชมเมือง
ร็อตเตอร์ดัม ที่มีลักษณะต่างจากเมืองอ่ืนในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่
ในปี ค.ศ.2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" แวะถ่ายรูปกับ
สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์ (Willems Bridge) 2 ใน 3 
สะพานซึ่งเชื่อมเมือง 2 ฝั่งที่ถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ ามาสเข้าด้วยกัน ให้ท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่า
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การประจ าเมืองร็อตเตอร์ดัม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่ม
เมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Novotel Rotterdam Schiedam หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  ร็อตเตอร์ดาม (เนเธอร์แลนด์)-บรูจจ์-บรัสเซลส ์(เบลเยี่ยม)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เขตประเทศเบลเยี่ยม เดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ Brugge ฉายาเว
นิสแห่งเบลเยี่ยม หรือ Venice of the North เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟ
ลานเดอร์สตะวันตก ที่ได้รับการประกาศกับยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

 น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าบรูจจ์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
อาคารของชาวเบลเยี่ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์
มาจนถึงปัจจุบันและคงความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซส์  น าท่านเยี่ยมชมโบสถ์พระ
โลหิตศักดิ์สิทธิ์ Basilica of the  

 Holy Blood โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็นที่
เก็บพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 โลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 

และถ่ายรูปกับอาคารศาลาว่าการเมือง อาคารเก่าแก่ที่สุดของเมืองบรูจจ์ที่มีอายุกว่า 600 ปี 
จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ 

 แกรนด์เพลซ หรืออาคารเบลฟรี ที่นับว่าเป็นฮอล์ลที่ก่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด
ของเบลเยี่ยม  
และยังมีตลาดที่เก่าแก่ Markt Square มาจากศตวรรษที่ 15 ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุค
กลางไว้ได้เป็น 
อย่างดี ให้ท่านถ่ายรูปกับหอระฆังสูงตระหง่าน ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่นัดพบของชาวเมืองใน
ท้องถิ่น รวมถึงรูปปั้นของJan Breydel และ Pieter de Coninck วีรบุรุษแห่งเสรีภาพในช่วง
การต่อสู้กับฝรั่งเศส 
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 เมื่อต้นศตวรรษที่ 14 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ

เบลเยี่ยม และยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญหลายแห่ง หน่วยงานส าคัญของ
สหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรป  (Council of the European Union) ที่ มีส านักงานใหญ่ ในกรุง
บรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) ท าให้หลายประเทศมีสถานทูตใน
บรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจ าสหภาพยุโรป และ
สถานทูตประจ านาโต น าท่านเข้าสู่เขตเมืองบรัสเซลส์ ชมและถ่ายรูปภายนอกของ อะโตเม่ียม 
ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าเอ็กซ์โป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม 
ถือเป็นผลงานชิ้นส าคัญและปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซลส์  จากนั้นน า
ท่านชมเมืองและชมความสวยงามของจัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซลส์ 
สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้ง
สไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค น าท่านถ่ายรูปคู่กับ หนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ 
สัญลักษณ์ที่ส าคัญยิ่งของบรัสเซลส์และเลือกซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมาเนเคสพิส
แสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย 
และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากจัตุรัสแกรนด์เพลสและเดินเล่านถ่ายรูปกับอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมสวยๆ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Gresham Belson หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่หก  บรัสเซลส-์ช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet (เบลเยี่ยม)-โคโลญจ์-แฟร้งค์เฟิร์ต  

 (เยอรมัน)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่มาสเมเคอเลิน เป็นเมืองในระดับเทศบาลของประเทศเบลเยี่ยมตั้งอยู่ริมแม่น้ า

เมิซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตที่มีชื่อเสียง 
มาสเมเคอเลิน Maasmechelen Village จัดเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นน าในเขตประเทศแถบเบเน
ลักซ์ ประกอบไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับหมู่บ้านมาสเมเคอ
เลิน และยังได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษให้เปิดท าการค้าในวันอาทิตย์ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์เนมชั้นน ากว่า 100 ร้านค้าที่ต่างน ามาจัดโปรโมชั่น ได้แก่ Armani, Boss, 
Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Swarovski, Max Mara,  

 Beverly Hills, Karl Lagerfeld, The North Face, Puma, Samsonite, Levi’s, ASICS, 
Lacoste, Bally, L’Occitane, Clarins, DKNY, Fossil, Furla, Kipling, Calvin Klein, 
Superdry, Converse, Hackett,  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95
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 Guess, Geox, Timberland, Tommy Hilfiger, DIESEL, Nike, New Balance, Michael 

Kors เป็นต้น รวมทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย อาทิ อาหารสไตล์อิตาเลียน Giuliano 
หรือจะเป็นอาหารแบบเบาๆ ที่ร้าน Le Pain Quotidien, Chez Lulu หรือร้านนั่งสบายๆ Le 
Petit Belge หรือ Ellis หรือของหวานที่ร้าน Leonidas เป็นต้น 

    *เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายใน 
          เอ๊าท์เล็ต* 

 สมควรแก่เวลานัดหมาย จากนั้นน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจ์ ประเทศเยอรมัน 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) โคโลญจ์ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมัน 
รองจากเมืองเบอร์ลิน ฮัมบวร์คและมิวนิค เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมัน 
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าไรน์ จัดเป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก “โคโลเนีย” ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen เยอรมันเหนือใกล้กับเมืองบอนน์ เมืองหลวง
เก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันออก ชาวไทยเราจะรู้จัก
เมืองนี้ตามชื่อของน้ าหอม โอ เดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และยังเป็นแหล่งผลิต
น้ าหอมดังกล่าวมาตั้งแต่เกือบ 300 ปี เลข 4711 คือเลขที่ของบ้านผู้ผลิตนั่นเอง น าท่านเข้าชม
มหาวิหารโคโลญจ์ Cologne Cathedral เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมที่อยู่ในรายชื่อของ
สถานที่แห่งมรดกโลก เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูง
ที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 
เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่า 600 ปีจึงสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ และสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของ
ประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเม่ือคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี ค.ศ.1897 ใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินพันธมิตรได้ถล่มวิหารแหง่นี้รวม 14 ครั้ง แต่ทุกครั้งเหมือน
มีมนตร์ขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหารไปทุกคราวไป คงความเสียหายแก่มหาวิหารเพียง
เล็กน้อย จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองโคโลญจ์พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก, น้ าหอม
โคโลญจ์ 4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหา
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วิหาร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟร้งค์เฟิร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และ
ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าไมน์ และยังเป็ นที่ตั้งของตลาด
หลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองท่ีร่ ารวยทีสุ่ดในกลุ่มสหภาพยุโรป 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูพิเศษ!! ขาหมูเยอรมนัทานกับโฮมเมด 
ไวน์แอ็ปเปิ้ล 

  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH Frankfurt Airport West หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  แฟรง้ค์เฟิร์ต-ชมเมืองเก่าโรเมอเบิร์ก-สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมันที่ได้สร้างจ าลองมาจากของ
เก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงามไว้ได้อย่างดีเยีย่ม น าท่านชมภายนอกของ
มหาวิหารโดมแห่งแฟร้งค์เฟิร์ต ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านจัตุรัสโรเมอร์ Romerberg ซึ่งเป็นจัตุรัสที่
เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่
ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส จุดท่องเที่ยวที่
น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟร้งค์เฟิร์ต มีอาคาร 9 อาคาร ซึ่งได้รับมาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัว
หนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบๆ สถานที่แห่งนี้เป็น
ที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์
โกธิคสมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก พบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์ก
เฮ้าส์ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของ
อาคารดั้งเดิมที่เคยถูกท าลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด จากนั้นน า
ท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้ าพุแห่ง 
ความยุติธรรม Gerechtigkeitsbrunnen ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถ
เซ้นต์พอลและวิหารใหญ่ประจ าเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย บริเวณถนนสายช้
อปปิ้งย่านถนนซายล์ Zeil ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้าน
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จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, 
Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งขนม ช็อคโกแล็ตและสินค้าที่
ระลึกตามอัธยาศัย 

 *เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเขต
เมืองเก่า* 

13.30 น. สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต 
17.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที ่QR068 
00.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที่แปด โดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ  
02.20 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR836 
13.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. 

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่
ละก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์

เป็นรายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทาง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี เหตุการณ์ อ่ืนๆ  
ที่ ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์   และหากที่พั กตามรายการไม่ได้รับการยืนยัน  
บ ริ ษั ท ฯ  ข อ ท า ก า ร เป ลี่ ย น โ ร ง แ ร ม ที่ พั ก ใ น ร ะ ดั บ เ ดี ย ว กั น ห รื อ เ มื อ ง ใ ก ล้ เ คี ย ง ใ ห้  
ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าเดินทาง  
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Amazing @Almere Floriade Expo 2022 
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-เยอรมัน 8 วัน-QR 

2-9 มิ.ย.65 
12-19 ก.ค .
65 

12-19 ส.ค .
65 

12-19 ก.ย. 
/ 9-16 ต.ค.
65 

23 -30 ต .ค .
65 

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

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 

ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 62,900 62,900 63,900 62,900 62,900 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 

 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เปน็ผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องช าระมัดจ าหลงัจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเก่ียวข้องกับการยืน่วีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

 ส าหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืน หรือหากมีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
พร้อมแสดงเอกสารเรื่องที่พัก รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วยที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมา
แสดงตัวที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าตามก าหนดวันเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนนิ้วมือ 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Qatar Airways เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-อัมสเตอร์ดัม / / แฟร้งค์

เฟิร์ต-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่เกินที่สายการบินก าหนดท่านละ 25 กิโลกรัม / ชิ่น 
/ ท่าน 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยค านวนจากวันที่จอง
และออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการ
ผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงค านวณไว้ ณ วันที่ 30 มี.ค.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ  (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
(Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพัก
เดี่ยวเพิ่ม 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มีและภาษีส าหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองส าหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 
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 ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมายและการยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ 
อ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิน่ / หัวหน้าทัวรท์ี่บริการพร้อมคณะตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้ าดื่มวันละ 1 ขวด (จ านวน 5 วันทัวร์) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (เฉพาะค่า
รักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร
หรืออ่ืนๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ และไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศ
อันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7%  
 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่าน
จะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรี
หรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบหุรือค่า
แปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่กี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเม่ียม หรอือ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่
นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิ่มเติมได ้

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
(กรณีถ้าสายการบินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอ่ืนๆ ตามที่
ภาครฐัก าหนด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นส าคัญ)  

 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึง
ไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นส าคัญ) 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Certificate ของการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ (ถ้ามี) 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 
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การช าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 40,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ 
โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า โดยทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร ์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน , 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข ึ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), 
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่ับ 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่

มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 

5. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่
มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกนั 

 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 
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o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่า
สามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมอืงหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศ
ยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/
ปืนจ าลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, 
อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ าตา, วัตถุแหลมคมทุก
ชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, 
เครื่องมือส าหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะ
และหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบส
บอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุ
ระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ
อากาศยาน และอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ก าหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมิน
ภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ 
ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการ
บิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกส าหรับผู้ที่มีปญัหาข้างตน้  
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o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ 
โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้า
ชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier 
ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้า
ชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee 
ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วน
ใหญ่ ดังนั้นขอให้พจิารณาก่อนการจองทัวร์ 

o เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (เนเธอร์แลนด์)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน 
- ผู้ย่ืนค าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นค าร้องที่ศูนย์ยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ทีศู่นย์ย่ืน โดยผู้ย่ืนค าร้องต้องช าระเงินคา่ถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ย่ืนค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยืน่ค าร้อง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเพื่อใช้
ในการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้
ยื่นค าร้องสูงอายุ 
  มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(กรณีเด็ก), ส าเนาสูติ 
  บัตร (กรณีผู้ทีอ่ายุต่ ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ส าเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล  
  จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/
สัญญากู/้สัญญาอาชีพ 
  พิเศษท่ีมีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้าน
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งานแปล ค่าใช้จ่าย 
  ผู้ย่ืนค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า 
2. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองใน

ประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้

การพิจารณาของสถานทูตง่ายยิ่งขึ้น 
หมายเหตุ  กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผู้เดินทางต้องแจ้งใหท้าง
บริษทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ า

กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่าน

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอน

แท็กเลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส์ 
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o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ ากว่า 20 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วย

และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หยา่แล้ว  
 
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวัน
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ลางานให้ชัดเจนหรือพักร้อนให้ชัดเจนด้วย (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น
วีซ่า) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการ
งานทีร่ะบุวันลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือ
รับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตร
ด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจง
การรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการ
ยื่นค าร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  
เป็น 
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) หรือ ส าเนา
สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

 
o หลักฐานการเงิน   

- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิน 10-15 วันนับจากวันยื่นวี
ซ่า พร้อมส าเนาหน้าชื่อเจ้าของบัญชี (ปกหน้าสมุดบัญชีไม่ต้องถ่ายส าเนามา)  

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลัง
ไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ ากว่า 10-15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ 
statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดบัญชีเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อม
กับตวัเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงิน
ฝากประจ า เป็นต้น 
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- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องท า
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็
ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 
1 ฉบับ และท าจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ

ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา 
 

o กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงิน
ของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่
ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต 
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
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***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมา
แสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 
 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้
ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                   
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  
....................................................................................................................................................... 
 
  ชือ่-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  
...................................................................................................................................................................... 

 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลีย่นชือ่หรือชือ่-สกุลเดิม หรอืนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน  

 (ภาษาไทย).......................................................................(ภาษาอังกฤษ) .................................................... 

2. หมายเลขหนังสือเดินทาง .................................................... วันเดือนปีเกิด.............................................       

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศูนย์ย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เปน็ต้น  
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและ 

เพือ่ให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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3. วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................ 

  สถานที่เกิด ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน........................................................ 

  สถานภาพ…........โสด…........ แต่งงานจดทะเบียน…........ แต่งงานไม่จดทะเบียน..............หย่า................หม้าย 
 

4. กรณีท่านทีแ่ต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ  
     คู่สาม ี-  ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล  

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

      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กิด สาม-ีภรรยา  

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

5. ที่อยูป่ัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

รหัสไปรษณีย์ ..................................................................…............................................................................... 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)  
........................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............................................... โทรศัพท์บ้าน .............................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ ........................................................... อีเมลล…์……………………………………………………………….. 
 

6. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  

…………...............................................................................................................................................................

(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด.......................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................) 

กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานทีท่ างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  

............................................................................................................................................................................... 
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..............................................................................................................................  รหัสไปรษณีย์………………. 
  

 ต าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)  

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

 

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

 

 โทรศัพท์ ..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)………………………………… 
 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  
.............................................................................................................................................................................. 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  
.............................................................................................................................................................................. 
 

7. ชือ่บุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย 
............................................................................................................................................................................... 
 
 ความสมัพนัธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้  
(ระบ)ุ....................................................................................................................................................................       
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 
 
    ตั้งแต่วันที่ ............................................ถึงวันที่ .....................................................รวม ............... วัน 

    ได้รับวซ่ีาจากสถานทูตใด  

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

 

9.  ท่านเคยได้รบัการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

 กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ......................................................................................... 
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10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
........................................................................................... ........................................................................... 
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ....... ตัวเอง   ....... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกัน
หรือไม่) 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ  
......................................................................................................................................................................... 
ความสัมพันธ์กับท่าน  
....................................... ................................ ............................ ...................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่ ....... เดินทางด้วยกัน....... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 

 
12. ผู้ที่ติดต่อได้เม่ือฉุกเฉินขณะที่ท่านเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand 
Pass) 
 
      ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  
.............................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ของผู้ติดต่อฉุกเฉิน .......................................... ความสัมพันธ์กับท่าน ................................... 
 
13. QR Code เกี่ยวกับประวัติการรับวัคซีนจากหมอพร้อม สามารถส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทัวร์ได้ทางอีเมล์หรือทาง
ไลน์หรือช่องทางออนไลน์อื่น (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass) 
............................................................................................................................................................................... 
  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    25 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

