#10667 ทัวรเบลเยี่ยม
เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน เทศกาลชม
ดอกทิวลปสวนเคอเคนฮอฟ ชม
หมูบานกังหันลม บิน QR

Tulip World Heritage
Belgium-Netherland

เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส(QR)
ชมเมืองบรัสเซลลส์ จัต ุรัสแกรนด์เพลส แวะเมืองเกนท์
ชมหมูบ่ า้ นกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เยี่ยมหนูนอ้ ยมาเนเคนพีส

ชมหมู่บา้ นกีธรู น์ หมู่บา้ นน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม
ช้อปป้ ิ ง Batavia Stad Fashion Outlet
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทำงสวยในยุโรป นำท่ำนเยือนประเทศ เนเธอร์แลนด์, เบลเยีย่ ม นำท่ำนชมเมือง
สวยของประเทศต่ำง ๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
บรัสเซลลส์
นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ ม ชมเมืองทีง่ ดงำมและสัญลักษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิ พิส ให้ท่ำน
ถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึก และเทียวเมื
่ องบรูจจ์ทไี ด้ชอื ่ ว่ำเป็ นเวนิสแห่งเบลเยีย่ ม
เกนท์
เมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ และมังคั
่ งที
่ ส่ ดุ ในยุโรปเหนือ ได้ชอื ่ ว่าเป็ นนครทีสวยงามเป็
่
นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียว
เท่านัน้
อัมสเตอร์ดมั
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีตอำณำจักรใหญ่ในด้ำนกำรค้ำทำงทะเล และ
ยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของศำลโลกอีกด้วย ชมธรรมชำติทงี ่ ดงำมและเมืองใหญ่ทสี ่ วยงำม
ซานสคันส์
หมู่บำ้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บำ้ นอนุรกั ษ์กงั หันลมเก่ำแก่ ทีตั่ ง้ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บำ้ น
แห่งนี้ถอื ว่ำเป็ นสถำนทีที่ เ่ ก็บรวบรวมประวัตศิ ำสตร์ของกังหันลมเอำไว้เป็ นอย่ำงดี
หมู่บา้ นกีธรู น์
หมู่บา้ นเล็กๆ ทีมี่ ความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบตะวันตกทีอ่ บอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน
เกิดเป็ นทัศนียภาพงดงาม ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

**เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ**
เทศกาลดอกไม้ท่ีโด่งดังที่สดุ ในโลก*
กาหนดการเดิ นทาง

30 เม.ย.- 6 พ.ค. / 1-7 พ.ค.2562

ปรับราคาทัวร์ลง!!!
Update 9 Feb 2019

วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์
แอร์เวย์ส เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง

โดฮา-อัมสเตอร์ดมั ส์ (เนเธอร์แลนด์) - บรัสเซลลส์ (เบลเยีย่ ม)

02.35 น.
05.45 น.
07.50 น.
13.45 น.

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR837
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดมั ส์ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR273
เดิ นทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดมั ส์ นครหลวงแห่งประเทศเนอร์แลนด์ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดิ นทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่
กรุงบรัสเซลลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
**วันเดินทาง 1-7 พ.ค. ทีพ่ กั เข้าพักในเขตเมืองแอ๊นท์เวิ รป์ Antwerpen โรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองแอ๊นท์
เวิรป์ เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากนครบรัสเซลลส์ และเป็ นเมืองท่าทีม่ คี วามสาคัญประเทศเบลเยีย่ ม ซึง่
ชื่อของเมือง แปลว่าโยนมือลงแม่น้า โดยมีทม่ี จี ากเรื่องราวปรัมปราพืน้ บ้านทีเ่ ล่าถึงยักษ์ตนหนึ่งชื่อ ดรูโดน
อันติโกน อาศัยอยู่ใกล้แม่น้าสเกลท์ คอยเก็บส่วยหรือค่าผ่านทางจากนักเดินเรือทีใ่ ช้เส่นทางสัญจรผ่าน
แม่น้าสเกลท์ หากนักเดินเรือคนใดไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางก็จะถูกจับตัดมือและโยนมือทิง้ ลงแม่น้า ต่อมา
ซิลวิอุส บราโบ ทหารโรมันทีไ่ ม่พอใจกับการกรทาของดรูโอน อันติโกน จึงวางแผนฆ่ายักษ์และตัดมือยักษ์
ทิง้ ลงแม่น้า เหมือนกับทีเ่ คยทากับผูอ้ ่นื ปั จจุบนั สัญลักษณ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับปรัมปราเรื่องนี้ยงั ปรากฏให้เห็น
อยู่ในรูปแบบของช็อคโกแล็ตรูปมือหรือประติมากรรมต่างๆ **
บรัสเซลลส์-เกนท์ (เบลเยีย่ ม)-เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมและถ่ำยรูปภำยนอก อะโตเมี่ยม ประติมำกรรมอันงดงำมสัญลักษณ์ของงำนแสดงสินค้ำโลเอ็กซ์
โป ซึง่ จัดขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ถือเป็ นผลงำนชิน้ สำคัญ และปั จจุบนั ถือเป็ นสัญลักษณ์อกี อย่ำงหนึ่งของ
กรุงบรัสเซลลส์ จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองและชมควำมสวยงำมของจัตรุ สั แกรนด์เพลซ ทีเ่ ป็ นแลนด์มำร์ค
ของบรัสเซล์ล สถำนทีต่ งั ้ ของอดีตพระรำชวังหลวง ศำลำว่ำกำรเมืองเก่ำ ทีม่ สี ร้ำงด้วยศิลปะหลำยยุคสมัยทัง้
สไตล์โกธิค บำรอคและรอคโคโค นำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั หนูน้อยมาเนเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ท่ี
สำคัญยิง่ ของบรัสเซลลส์และเลือกซือ้ ของฝำกและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมำเนเคสพิสแสนอร่อย ซึง่ ประเทศ
เบลเยีย่ มยังเป็ นประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงด้ำนควำมอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซือ้ ของ
ฝำกจำกจัตุรสั แกรนด์เพลสและเดินเล่ำนถ่ำยรูปกับอำคำรทีม่ สี ถำปั ตยกรรมสวยๆ (1-7 พ.ค. พักในเขตเมือง
แอ๊นท์เวิรป์ สำมำรถเดินทำงเข้ำสูบ่ รัสเซลลส์ โดยใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเกนท์ Ghent เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และมังคั
่ งที
่ ส่ ดุ ในยุโรปเหนือ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเกนท์ได้ช่อื ว่ำเป็ นนครทีส่ วยงำมเป็ นรองกรุงปำรีสเพียงแห่งเดียวเท่ำนัน้ ผ่ำนชม
ปรำสำทท่ำนเคำนท์ ป้ อมปรำสำทในยุคกลำง ทีถ่ ูกสร้ำงขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงควำมรุ่งเรืองในยุค
สมัยของ Philip of Alsace และถึงแม้ว่ำเบลเยีย่ มจะผ่ำนกำรรบและสงครำมมำมำกมำยแต่ปรำสำทท่ำน
เคำนท์ยงั คงควำมงดงำมผ่ำนกำลเวลำ และเป็ นแห่ลงท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจของเมืองเกนท์ นำท่ำนชม หอ
ระฆังประจำเมือง ทีส่ งู ตระหง่ำนถึง 91 เมตร เป็ นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้ ำ ทีด่ ำ้ นล่ำงนัน้ เป็ น หอประชุมสงฆ์
ทีม่ มี ำตัง้ แต่ทศวรรษที่ 15 และได้รบั เกียรติเป็ นมรดกโลกจำกยูเนสโก้ นำท่ำนชมมหาวิ หารเมืองเกนท์
Saint Bavo Cathedral โบสถ์สไตล์กอธิคทีส่ วยงำมทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง ภำยในมีกำรเก็บรักษำแท่นบูชำเกนท์
ผลงำนชิน้ เอกของพีน่ ้องตระกูลฟำน เอค สร้ำงไว้ตงั ้ แต่ปี1432 เป็ น 1 ในผลงำนทีฮ่ ติ เลอร์ตอ้ งกำรมำกทีส่ ดุ
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่เนเธอร์แลนด์อกี ครัง้ เดินทำงสูเ่ มืองเลลีสตัด Lelstad ในเขต
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวงของจังหวัดเฟลโวลันด์ เป็ นเมืองทีส่ ร้ำงขึน้ จำกกำรถมทะเล ตัง้ แต่ปี

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันทีห่ ้า
เช้า

ค.ศ.1967 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
(1-7 พ.ค. พักในเขตเมืองซาลท์บอมเมล Zaltbommel
โรงแรมระดับ 4 ดำว เมืองซำลท์บอมเมล ตัง้ อยู่ทำงตะวันออกของนครอัมสเตอร์ดมั ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชัวโมง
่ โดยแวะรับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีนทีเ่ มืองร็อตเตอร์ดมั )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
เลลีสตัด-กีรธ์ รู น์ -ซานส์สคันส์-เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บา้ นกีธรู น์ Giethoorn Village (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำชมเมืองที่
ประกอบไปด้วยหมูบ่ ำ้ นเล็กๆ ทีม่ คี วำมน่ำรักมำกมำย มีผคู้ นอำศัยอยู่รำวๆ 2,600 คน ส่วนมำกเป็ นชำวไร่ท่ี
มีฐำนะดี บ้ำนแต่ละหลังมีกำรออกแบบและตกแต่งให้เป็ นกระท่อมสไตล์ตะวันตกทีแ่ สนน่ำรักอบอุ่น มีคลอง
ขนำดเล็กทีม่ คี วำมยำวกว่ำ 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทัวหมู
่ ่บำ้ น มีสะพำนไม้ทรงสวยมำกกว่ำ 170 สะพำน
ไว้เชื่อมระหว่ำงบ้ำนเรือนเข้ำหำกัน ชำวบ้ำนทีน่ ้ใี ช้เรือเป็ นพำหนะในกำรเดินทำงสัญจรเท่ำนัน้ ไม่เว้นแม้แต่
บุรุษไปรษณียก์ ต็ อ้ งพำยเรือส่งไปรษณียเ์ ช่นกัน และนี้กก็ ลำยเป็ นเอกลักษณ์ท่แี สนมีเสน่หข์ องหมู่บำ้ นกีธรู น์
จนทำให้ได้รบั กำรขนำนนำมว่ำเป็ นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี 1958
ภำพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อย่ำง Fanfare ได้ใช้หมู่บำ้ นกีธรู น์ เป็ นฉำกหลักในกำรถ่ำยทำ และ
มีผลทำให้หมู่บำ้ นไร้ถนนแห่งนี้ กลำยเป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้ำง จนมีนกั ท่องเที่ยวจำกทัวทุ
่ กมุมโลกพลัดกันมำ
เยีย่ มชมควำมสวยงำมสุดโรแมนติกของหมู่บำ้ นกีธรู น์ ให้ท่ำนชมทัศนียภำพของหมู่บำ้ นและ นาท่าน
ล่องเรือในลาคลองน้าใสท่ามกลางอากาศแสนบริสุทธิ์ ชมบ้ำนเรือนทรงน่ำรักทีเ่ รียงรำยอยู่รมิ ฝั ง่
เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลำกสีสนั ต่ำงๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น) และให้ทำ่ นเลือกซือ้ สินค้ำทีร่ ะลึก
เป็ นของฝำก (1-7 พ.ค. พักในเขตเมืองซำลท์บอมเมล Zaltbommel ใช้เวลำเดินทำงสูเ่ มืองกีรธ์ รู น์ ประมำณ
2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse Schans หมู่บา้ นอนุรกั ษ์กงั หัน
ลมเก่าแก่ ทีต่ งั ้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บา้ นแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานทีท่ เ่ี ก็บรวบรวม
ประวัตศิ าสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี ซึง่ จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้ นทีส่ ร้างขึน้
สไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่ วยงาม ซึง่ ประกอบไปด้วยแม่น้า ทุง่ หญ้า และ
การปศุสตั ว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับกังหันลม จัดเป็ นหนึ่งสัญลักษณ์สาคัญของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่ กังหันของประเทศนี้ได้มกี ารใช้ประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะในด้านการผันน้า วิดน้า
ระบายน้าเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมกำรทำรองเท้ำไม้ ทีถ่ อื เป็ นของและ
สินค้ำทีร่ ะลึกทีส่ ำคัญของเนเธอร์แลนด์ และกำรทำชีสแบบเนเธอร์แลนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงโด่งดัง
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั ส์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั ในเมืองเลลีสตัด โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
(1-7 พ.ค. พักในเขตเมืองซาลท์บอมเมล โรงแรมระดับ 4 ดำว ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เลลีสตัด-ลิ สส์-สวนคอยเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดมั -เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
(1-7 พ.ค. พักในเขตเมืองซำลท์บอมเมล Zaltbommel ใช้เวลำเดินทำงสูเ่ มืองลิสส์ประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลิ สส์ Lisse เมืองหนึ่งซึง่ ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านเข้าชมและสัมผัสความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof

กลางวัน
บ่าย

วันทีห่ ก
เช้า

Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่โด่งดังที่สุดในยุโรปและเป็ นสวนที่มีชื่อเสียงโด่ง
ดังไปทัวโลก
่
ด้วยทิวลิปทีม่ มี ากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทัง้ ไม้หวั อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิส
ซัส ไฮยาซินธ์ออกดอกบานสะพรังอยู
่ ่ดลู ะลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้
น้อยใหญ่อนั เก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บางตอนก็มงี านประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็ นระยะ มีสระน้าและ
น้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้
ดอกไม้ใบ มีรา้ นอาหาร 4 แห่ง รวมทัง้ คอฟฟี่ ชอ็ ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิ ดให้เข้าชมประมาณกลางเดือน
มีนาคมจนถึงประมาณกลางเดือนเดือนพฤษภาคมของทุกปี )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงอัมสเตอร์ดมั ส์ จากนัน้ เข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธกี ารเจียรนัย
เพชร 1 ในสินค้าออกทีส่ าคัญของเนเธอร์แลนด์ทจ่ี ะทาให้เข้าใจถึงวิธกี ารในการเลือกซือ้ อัญมณีล้าค่านี้ ท่าน
มีโอกาสเข้าชมโชว์รมู ทีจ่ ะนาเพชรน้าดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม จากนัน้ นาท่านสูท่ ่าเรือ นาท่าน
ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดมั ทีส่ ร้างอยู่รมิ 2 ฝั ง่ คลองทีส่ ร้างขึน้
ตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึง่ คลองนี้ขดุ ขึน้ มาเพื่อควบคุมระดับน้าของแม่น้าแอมสเตลทีม่ กั จะเอ่อล้นเข้า
ท่วมในเมืองจนเป็ นหนึ่งในตานานของชื่อเมืองและปั จจุบนั ชาวเมืองยังใช้สญ
ั จรไปมาพร้อมกับสถาปั ตยกรรม
รูปปูนปั น้ ต่าง ๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ Batavia Stad Fashion Outlet แหล่งช้อปปิ้ งเอ๊าท์เล็ตทีอ่ ยู่ไม่ไกลจากอัมสเตอร์ดมั แหล่งรวม
สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ กว่ำ 250 ร้ำนค้ำ อำทิ Hugo Boss, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Fossil, Polo
Ralph Lauren, Asics, Adidas, Benetton, Calvin Klein, Crocs, Esprit, Lacoste, Nike, Puma,
Samsonite, Superdry เป็ นต้น รวมถึงสินค้ำประเภทอื่นๆ เช่น ของใช้ต่ำงๆ และของตกแต่งบ้ำนมำกมำย
ต่ำงนำมำจัดรำยกำรและโปรโมชันตำมฤดู
่
กำล (เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นช้อปปิ้ ง อิ สระอาหารคา่
ตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั ในเมืองเลลีสตัด โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่า
(1-7 พ.ค. พักในเขตเมืองซาลท์บอมเมล โรงแรมระดับ 4 ดำว ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เลลีสตัด-อัมสเตอร์ดมั -สนามบิ นสคิ ปโพล (เนเธอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองอัมสเตอร์ดมั (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำถ่ำยรูป
ด้ำนนอกกับพระรำชวังหลวง Royal Palace หรือภำษำดัชท์ Konniklijk Paleis สร้ำงขึน้ ในปี 1648-1654
เพื่อใช้เป็ นศำลำว่ำกำรเมือง จนมำในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลีย่ นมำใช้
เป็ นทีพ่ กั อำศัยของรำชวงศ์ปัจจุบนั พระรำชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นทีร่ บั รองพระรำชอำคันตุกะของพระรำชินี
จำกนัน้ นำท่ำนชมย่ำนจัตุรสั ดัมส์สแควร์ ลำนกว้ำงทีม่ สี ถำนทีส่ ำคัญๆ ต่ำงๆ ตัง้ อยูม่ ำกมำย ถ่ำยรูปกับโบสถ์
ใหม่ทส่ี ร้ำงขึน้ ในตอนปลำยศตวรรษที่ 14 ผ่ำนกำรบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงใหม่หลำยครัง้ จนมีควำม
สวยงำม และถ่ำยรูปกับอนุสรณ์สถำนแห่งชำติ National Monument ซึง่ เป็ นรูปทรงกรวยขำว สูงประมำณ
70 ฟุต สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่ผเู้ สียชีวติ ในสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 และให้ท่ำนถ่ำยรูปกับ
โรงงำนเบียร์ไฮเนเก้น Heineken Experience ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้น โดยก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ.1864
ปั จจุบนั ไฮเนเก้นเป็ นบริษทั ผลิตเบียร์รำยใหญ่ทส่ี ดุ เป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นเบียร์ทม่ี คี ุณภำพรวมถึง
รสชำติดที ส่ี ดุ รับรองด้วยถ้วยรำงวัลมำกมำย ต่อมำโรงงำนได้ปิดตัวลงและปั จจุบนั ได้ถูกดัดแปลงมำเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ให้กบั นักท่องเทีย่ วเข้ำชม โดยภำยในมีกำรจัดแสดงประวัติ กำรก่อตัง้ โรงเบียร์แห่งนี้และจำหน่ำย
ของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับเบียร์ไฮเนเก้น จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สถำนแห่งชำติของอัมสเตอร์ดมั
เพื่อให้ท่ำนถ่ำยรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับตัวอักษร I am Amsterdam เป็ นสถำนทีร่ วบรวมงำนศิลปะของจิตรกรชำว

กลางวัน
13.00 น.
16.15 น.
23.35 น.

ดัตช์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก (1-7 พ.ค. พักในเขตเมืองซำลท์บอมเมล Zaltbommel ใช้เวลำเดินทำงสูเ่ มือง
อัมสเตอร์ดมั ประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นสคิ ปโพล
ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR274
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง

วันทีเ่ จ็ด
02.55 น.
13.30 น.

โดฮา-กรุงเทพฯ
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR836
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

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

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

30 เม.ย.- 6 พ.ค. / 1-7 พ.ค.2562

Tulip World Heritage
เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (QR)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ปรับราคาทัวร์ลง!!!
Update 9 Feb 2019

30 เม.ย.-6 พ.ค.62

1-7 พ.ค.62

52,300

53,900

ท่านทีป่ ระสงค์จะพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

7,300

7,300

ท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว ท่านละ

26,900

28,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**

***ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,800 บาทและ
ค่าทิ ปคนรถ, ไกด์ท้องถิ่ น, หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท โดยจะเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ ก่อนเดิ นทาง***
หมายเหตุ

• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่ าน **ไม่มีราคาเด็ก** และ
จะต้องชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่า
และทุกท่านต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดวันเวลานัดหมาย
• สาหรับท่านที่ต้องการอยู่ต่อหรือเดิ นทางต่อไปยังประเทศอื่น หรือหากมีต ั ๋วโดยสารอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว พร้อม
แสดงเอกสารเรือ่ งที่พกั รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ที่นอกเหนื อจากรายการทัวร์ และทุกท่านต้องมาแสดงตัวที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าตามกาหนดวันเวลานัดหมายเพือ่ ถ่ายรูปและสแกนนิ้ วมือ
• ผูเ้ ดิ นทางทุกท่านกรุณาส่งสาเนาหนังสือเดิ นทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่ นอนว่าจะเดิ นทาง รวมถึงส่ง
แบบฟอร์มรายละเอียดที่กรอกข้อมูลครบถ้วน เพื่อบริษทั ฯ จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทัง้ กรอก
รายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านัน้ มาทาการนัดหมายการยื่น

อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-อัมสเตอร์ดมั -โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 ก.พ.
2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน
• ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าบริการยกกระเป๋ าทุกแห่ง ท่านผูเ้ ดินทางจะต้องดูแลสัมภาระของท่านด้วยตัวเอง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่มแี จกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นท่านละ 3,800 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
• ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไปพร้อมคณะ
ประมาณท่านละ 1,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
์
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ 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 นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว

o หากเป็ นช่วงคริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจอง
ทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

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

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 10-15 วันนับจากวัน
ยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้ าชื่อเจ้าของบัญชี (ปกหน้ าสมุดบัญชีไม่ต้องถ่ายสาเนามา)
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 10-15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก

อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่ หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
***
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก

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

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

................................................. อีเมลล์

...........................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึ กษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

