
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 02-09 เม.ย. 61 / 16-23 เม.ย. 61 / 30 เม.ย.-07 พ.ค. 61 

วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุโดหา 

06.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

21.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways              เท่ียวบินท่ี QR 833 

  (ใชเ้วลาบิน 7.10 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองกำรเดินทำง     กรงุโดหา-กรงุบรสัเซล-บรจูส ์

00.25 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา ประเทศการต์า้ (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

02.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุบรสัเซลล ์โดยสายการบิน Qatar Airways               เท่ียวบินท่ี QR 195  

  (ใชเ้วลาบิน 6.50 ชั่วโมง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรงุบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม น าท่าน ชมเมืองบรัสเซลล ์

ถ่ายรปูกบัอะตอมเม่ียม The Atomium เป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา เป็นสัญลกัษณ์ของ

การรวมตวัคร้ังแรกในกลุ่มประเทศยโุรป เม่ือปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบา้นเรือนในยคุเก่า สัมผสักบั

สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งกอธิค และ นีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณ พระราชวงัท่ีประทับของ

กษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม The Royal Palace of Burssels ใหท่้านได ้ถ่ายเป็นท่ีระลึกกบั แม

นาคิน พิส Manneken Pis อนุสาวรียห์นูนอ้ยยื่นปัสสาวะ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกบั 

จัตรุสักรองค์ปลาซ  The Medieval Grand Place เป็นจตัุรัสท่ีสวยท่ีสุดในทวีปยโุรป บริเวณ

โดยรอบนั้นลว้นแต่เป็นอาคารโบราณท่ีน่าสนใจทั้งส้ิน  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ Bruges (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เจา้ของสมญานาม “เวนิสแห่งตอนเหนือ” เป็นเมืองท่ีเงียบสงบและมีมนตเ์สน่ห์ของอารยะ

ธรรมในยุคกลาง ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO น าท่าน ชม

ความงามของเมืองบรูจส์ เมืองหลวงแห่งแควน้ฟลนัเดอร์ ไดช่ื้อวา่เป็น เมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของ

ยโุรป น าท่านชม ยา่นใจกลางเมืองเก่า จัตรุสัมารก์ The Markt เป็นท่ีตั้งของตลาดคา้ขายและ

เป็นสถานท่ีท่ีใชจ้ดังานต่าง ๆ ของเมือง รวมถึง จัตุรัสเบิร์ก The Burg ลานกวา้งหน้าบริเวณเก่า

สไตลก์อธิคปัจจุบนัเป็นศาลาวา่การของเมืองบรูจส์ น าท่าน ผา่นชมหอประชุมสงฆแ์ละถ่ายภาพกบั หอ

ระฆงัประจ าเมือง The Belfry เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูง 83 เมตร และมีบนัได 366 

ขั้น ใชเ้พ่ือข้ึนสู่ยอดของหอระฆงั น าท่านชม โบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ Basilica of The Holy 

Blood เป็นโบสถ์ของนิกายโรมนัคาทอลิก สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12 ตั้ งอยูใ่จกลางเมืองบรูจส์ 

เป็นท่ีเก็บพระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิของพระเยซู  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Velotel Brugge Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 

 



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     บรจูส-์เกนท-์หมู่บา้นกงัหันคินเดอรไ์ดค-์รอตเตอรดั์ม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ Ghent (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่คัง่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ ถนนทั้งเมืองปูดว้ยหินแบบโบราณในสมัยยุค

กลาง เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามเป็นรองเพียงกรุงปารีสของฝร่ังเศสเท่านั้น น าท่านชม เมืองเกนท ์

ผ่านชม ปราสาทท่านเคานท์ Castle of The Counts น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งเมือง

เกนท์ St. Bavo’s Cathedral เป็นโบสถ์สไตลก์อธิค ภายในเก็บรักษา แท่นบูชาเกนท์ Ghent 

Altarpiece ซ่ึงเป็นผลงานช้ินเอกของพ่ีน้องตระกูลฟาน เอค Van Eyck สร้างข้ึนในปี 1432 และ

เป็นอีกหน่ึงผลงานท่ีฮิตเลอร์มีความต้องการมากท่ีสุด น าท่านชม หอระฆังประจ าเมือง  The 

Belfry มีความสูงถึง 91 เมตร จะเห็นเป็นสง่างามชดัเจน ดา้นล่างเป็น หอประชมสงฆ ์Cloth Hall 

ท่ีมีมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 15 เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO น าท่านเดินเล่นชม ถนน The 

Graslei และ The Korenlei ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดใน

เมือง โดยท่ีจะมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยคุกลางเรียงรายอยูต่ลอดสองขา้งทาง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกังหันคินเดอร์ไดค์ Kinderdijk (ระยะทาง 159 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 2.30 ชัว่โมง) หมู่บา้นกงัหันลม Windmills ท่ีข้ึนช่ืออีกแห่งหน่ึงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่

ทางตอนใตข้องเนเธอร์แลนด ์เป็นกลุ่มกงัหนัเก่าแก่เรียงรายกนัเป็นแถวบนทุ่งโล่งกวา้ง มีทั้งหมด 19 ตวั 

สร้างข้ึนในปี 1740 เพ่ือใชใ้นการผนัน ้ าเพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก

โดย องคก์ารยเูนสโก ในปี 1997 ให้ท่านไดช้มความสวยงามของหมู่บา้นกงัหันลมพร้อมเก็บภาพ

ความสวยงามไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอรด์ัม Rotterdam (ระยะทาง 

24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ซ่ึงเป็นเมืองท่าหลกัและเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของ

เนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ ามาส Maas River และยงัเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Hampshire Hotel Savoy Rotterdam 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     รอตเตอรดั์ม-เดลฟท-์กรงุเฮก-อัมสเตอรดั์ม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมืองรอตเตอร์ดัม  ท่ีมีลักษณะต่างจากเมืองอ่ืน ๆ เนเธอร์แลนด์ คือเป็นเมืองท่ีมี

สถาปัตยกรรมยุคใหม่ น าท่านชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส  The Kijk Kubus The Cubic 

Houses กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยดัพลังงาน  แวะถ่ายรูปกบั สะพานขาวอีราสมูส Erasmus Bridge 

และ สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ Williems Bridge 2 ใน 3 สะพาน ซ่ึงเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ีถูก

คัน่กลางดว้ยแม่น ้ ามาสเขา้ดว้ยกนั จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั ศาลาวาการเมืองรอตเตอรด์มั City 

Hall of Rotterdam อาคารซ่ึงรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของฮิตเลอร์ในช่วง

สงครามโลก คร้ังท่ี 2 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ Delft (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที) เป็นอีกหน่ึง

เมืองท่ีมีความสวยงามและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเมืองน้ีในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็น

ท่ีพ านกัของเจา้ชายวิลเล่ียมส์แห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองคใ์ชเ้มืองเดลฟท์

เป็นท่ีบัญชาการต่อสู้กับสเปน น าท่าน ชมเมืองเดลฟท์ น าท่านเดินชม ย่านจัตุรัสกลางเมือง 

Market Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ โบสถ์เก่า Old Church ซ่ึงเป็นท่ีฝังพระศพของเจ้าชายวิล

เล่ียมส์ จากนั้ นน าท่าน ผ่านชม โบสถ์ใหม่  New Church ซ่ึงมีความสูงถึง 108 เมตร เป็น

สถาปัตยกรรมแบบกอธิคตอนปลาย และยงัเป็นสถานท่ีฝังพระศพของกษตัริย์แห่งเนเธอร์แลนด์ ท่ี

ส าคญัทุกพระองค ์จากนั้นน าท่าน ถ่ายรปูกบั ศาลาวา่การเมืองเดลฟท์ City Hall ศาลาวา่การ

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม โรงงานเคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ 

Royal Delft Factory And Museum ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรงุเฮก The Hague (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 15 

นาที) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอมัสเตอร์ดมัและรอตเตอร์ดมั ปัจจุบนักรุง

เฮก เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลดตัช ์อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทบัของ

พระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกดว้ย น าท่าน ถ่ายรปูกบั ศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่งสนัติภาพ 

Peace Palace เป็นท่ีเก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ Seat Of International Law ท่ีตั้ ง

กองบญัชาการของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่ง

กรุงเฮก และหอสมุดอนัล ้าค่า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรงุอัมสเตอรด์มั Amsterdam (ระยะทาง 

61 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ัง แม่น ้ าอมั

สเทล Amstel เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด ์

มีประชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมืองศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของทวปียโุรป 

โดยเฉพาะช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ซ่ึงเป็นช่วงยคุทองของเนเธอร์แลนด ์ 
ค ่า  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Dutch Design Hotel Artemis 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     อัมสเตอรดั์ม-หมู่บา้นกีธูรน์-ซานส ์สคันส-์อัมสเตอรดั์ม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูรน์ Giethoorn Village (ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 

ชัว่โมง) เยือนเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์ หมู่บา้นเล็ก ๆ น่ารักท่ีไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียวใน

หมู่บา้น เป็นหมู่บา้น UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์ ส าหรับคนไทย เน่ืองจากยงัไม่มีบริษทัน า

เท่ียวชาวไทยจดัมาท่องเท่ียวท่ีเมืองกีธูร์นแห่งน้ีมากเท่าใดนัก น าท่าน ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูร์น 

ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลกัษณ์ของท่ีน่ีคือไม่มีถนนแมแ้ต่

สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีล าคลองล้อมรอบและการคมนาคมทั้ งหมดยงัคงใช้การสัญจรทางน ้ า       

โดยยานพาหนะหลกัท่ีใชจ้ะเป็นเรือเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น มีทั้งแบบเรือพายและเรือมีเคร่ืองยนต ์ใหท่้าน



ไดอิ้สระกบัการเดินเท่ียวชมหมู่บา้นตากอากาศอนัเงียบสงบแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความประทบัใจได้

ตามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ Zaanse Schans (ระยะทาง 132 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 2 ชัว่โมง) เป็นหมู่บา้นท่ีอนุรักษว์ฒันธรรมเก่าแก่และวถีิชีวติของชาวเนเธอร์แลนดใ์นสมยัก่อน

ท่ียงัมีกล่ินอายหรือสญัลกัษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไวไ้ดอ้ยา่งครบครัน อดีตในหมู่บา้นน้ีมีกงัหัน

ลมกวา่ 800 ตวัท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะลดนอ้ยลงไปบา้ง ปัจจุบนัไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์

ใหผู้ค้นไดเ้ขา้ชม นอกจากหมู่บา้นซานส์ สคนัส์ ยงัมีโรงสาธิตวธีิการท าชีส และท ารองเทา้ไมใ้หท่้านได้

เขา้ชม อิสระใหท่้านไดเ้ท่ียวชมหมู่บา้นน่ารักแห่งน้ี จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ 

กรุงอมัสเตอร์ดมั อีกคร้ัง แลว้ใหค้ณะไดเ้ดินเล่นชมยา่นสถานเริงรมยก์ลางกรุงอมัสเตอร์ดมั 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Dutch Design Hotel Artemis 4*     หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     อัมสเตอรดั์ม-ลิซเซ่-สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ-อัมสเตอรดั์ม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ Keukenhof (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) ตั้งอยูบ่ริเวณชานเมืองลิซเซ่ เป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคญัยิ่งของฮอลแลนด ์

เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสามคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้

ใชส้วนแห่งน้ีส่งเสริมการปลูกไมห้วัพนัธ์ุใหม่ ๆ โดยแบ่งท่ีให้กบับริษทัผูผ้ลิตไมห้ัวเป็นผูป้ลูกและเขา้

บ ารุงรักษา ซ่ึงก็ท าให้เกิดพนัธ์ุใหม่ ๆ ข้ึนทุกปี ผูซ้ื้อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปท่ี

ตอ้งการจากแปลงสาธิตในสวนเคอเคนฮอฟแห่งน้ี นบัเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทิว

ลิปท่ีมีมากกวา่ 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี รวมทั้งไมห้วัอ่ืน ๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือ นาซิสซสั ไฮยา

ซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไม้

นอ้ยใหญ่มีทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มีสระน ้ าและน ้ าพุ มี

ศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับดอกไมม้ากมาย มีการจดัสวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไม้

ดอกไมใ้บ รวมทั้งคอฟฟ่ีช็อป และร้านขายอาหาร เปิดให้เขา้ชมประมาณ กลางเดือนมีนาคม ไปจนถึง

ปลายเดือน พฤษภาคม ของทุกปี อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมสวนดอกไมไ้ดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

น าท่าน ล่องเรือกระจก ชมชีวติความเป็นอยูช่าวดชัต ์ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษ
จะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่าง
เส้นทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนท่ีอยู ่ริมคลองท่ีมีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั จากนั้นน าท่านเขา้ชม โรงงาน
เจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวทิยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชร
ใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Dutch Design Hotel Artemis 4*     หรือเทียบเท่า 

 



วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง     อัมสเตอรดั์ม-กรงุโดฮา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม กรงุอัมสเตอรด์ัม เมืองแห่งสายน ้ า เมืองท่ีได ้สมญานามว่า เวนิสแห่งยโุรป เมืองท่ี
อยูต่  ่ากว่าระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงตลอดสองฝ่ังแม่น ้ าแอมเทล จะพบเห็นบา้นเรือนแพท่ีจอดเรียงรายประดุจ
หมู่บา้นกลางสายน ้ า อาคารบา้นเรือนท่ีตั้งอยูส่องฝ่ัง ถึงแมว้า่จะไม่อาจเอ่ยไดว้า่มีความคลาสสิค แต่ก็มี
เอกลกัษณ์ท่ีคู่ควรแก่การไปเยือน น าท่าน ชมย่านเมืองเก่า และ ย่านจัตรุสัดัมสส์แควร์ ชมและ 
ถ่ายรปูดา้นนอกกบัพระราชวงัหลวง Royal Palace หรือภาษาดชัท์ Konniklijk Paleis 
สร้างข้ึนในปี 1648-1654 เพ่ือใชเ้ป็นศาลาวา่การเมืองจนมาในปี 1808 ในสมยัของกษตัริย ์Lodweijk 

Napoleon จึงไดเ้ปล่ียนมาใชเ้ป็นท่ีพกัอาศัยของราชวงศ์ ปัจจุบันพระราชวงัแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นท่ี
รับรองพระราชอาคนัตุกะของพระราชินี ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways              เท่ียวบินท่ี QR 274 

  (ใชเ้วลาบิน 6.20 ชั่วโมง) 

23.40 น.  เดินทางถึง สนามบินกรงุโดฮา ประเทศการต์า้ (แวะเพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน) 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง     กรงุโดฮา-กรงุเทพมหานคร 

02.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways               เท่ียวบินท่ี QR 836  

  (ใชเ้วลาบิน 7.05 ชั่วโมง) 

12.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** End of Service *** 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง 02-09 เม.ย. 61 / 16-23 เม.ย. 61 / 30 เม.ย.-07 พ.ค. 61 

 

 

(รำคำน้ีไมร่วมค่ำวีซำ่ ประมำณ 3,500.- บำท 

 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ ไมม่ีรำคำส ำหรบัเด็ก 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมอีกท่ำนละ 15,000 บำท 

** รำคำน้ีอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี

สำยกำรบิน ประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 26 ม.ค. 2561) ** 
 

กำรช ำระเงิน  

งวดท่ี 1  ส ำรองท่ีนัง่ช ำระ 20,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 1 วนั หลงัจำกท่ีมีกำรท ำจอง 

งวดท่ี 2  ช ำระสว่นท่ีเหลือ 30 วนั ลว่งหนำ้ก่อนออกเดินทำง 



 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ่เชงเกน้ประเทศ เนเธอรแ์ลนด ์

(ใชเ้วลำในกำรขอวีซำ่ประมำณ 14 วนัท ำกำร) 

สถานทูต ไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทาง มาดว้ย 

 

(กำรเตรยีมเอกสำร กรณุำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั  พ้ืนฉำกหลงัรปูตอ้งมีสีขำวเท่ำนัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั เนน้ใบหนา้ หา้มสวม

แวน่และคอนแทคเลนส์แบบบ้ิกอาย หรือมีสี หา้มมีเงาสะทอ้น หำ้มถ่ำยรปูและตกแต่งภำพจำกคอมพิวเตอร ์
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3.5 ซ.ม. x 4 ซ.ม. จ านวน 2 รูป 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นำง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นำง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ำกว่ำ 20 ปีบรบิรูณต์อ้งแนบสติูบตัรมำ)  
8. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบรบิรูณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขต
หรืออ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ
ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น
และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 



จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาตอ้งมีหนงัสือรบัรองจำกสถำบนัศึกษำนั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรณุำเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส ำเนำบญัชี เลม่เดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร   
ระบช่ืุอเจำ้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อำยไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 
1 ท่าน และ ยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กำ้วขำ้มเดือน (ปรบัสมดุและส ำเนำ 15 วนักอ่นยื่นวีซ่ำ) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมดุบญัชีออมทรพัยเ์ลม่เดียวกนัเท่ำนัน้ ************** 

 
หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได ้แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรพัย ์(Saving) 

มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบช่ืุอเจำ้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อำยไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถำนฑตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ) 


