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• สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม...
• สำนักงำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
วันแรกของกำรเดินทำง
06.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน

P

ประตู 6 สายการบิน

Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริ ษท
ั ฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
21.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways
(ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)

วันที่สองกำรเดินทำง

เที่ยวบินที่ QR 833

กรุงโดหา-กรุงบรัสเซล-บรูจส์

00.25 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

02.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลล์ โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR 195
(ใช้เวลาบิน 6.50 ชั่วโมง)
เดิ นทางถึง สนามบินกรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นาท่าน ชมเมืองบรัสเซลล์

08.00 น.

ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม The Atomium เป็ นประติมากรรมรู ปอะตอมมหึ มา เป็ นสัญลักษณ์ของ
การรวมตัวครั้งแรกในกลุ่มประเทศยุโรป เมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนในยุคเก่า สัมผัสกับ
สถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิ ค และ นี โอกอธิ ค ผ่านชมบริ เวณ พระราชวังที่ประทับของ
กษัตริยแ์ ห่งเบลเยี่ยม The Royal Palace of Burssels ให้ท่านได้ ถ่ ายเป็ นที่ระลึกกับ แม
นาคิน พิส Manneken Pis อนุสาวรี ยห์ นูนอ้ ยยื่นปั สสาวะ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ
จัตรุ สั กรองค์ปลาซ
เที่ยง

The Medieval Grand Place เป็ นจัตุรัสที่ สวยที่ สุดในทวีปยุโรป บริ เวณ

โดยรอบนั้นล้วนแต่เป็ นอาคารโบราณที่น่าสนใจทั้งสิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องบรูจส์ Bruges (ระยะทาง 100 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30
ชัว่ โมง) เจ้าของสมญานาม “เวนิสแห่ งตอนเหนือ” เป็ นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยะ
ธรรมในยุคกลาง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO นาท่าน ชม
ความงามของเมืองบรู จส์ เมืองหลวงแห่ งแคว้นฟลันเดอร์ ได้ชื่อว่าเป็ น เมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ งของ
ยุโรป นาท่านชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตรุ สั มาร์ก The Markt เป็ นที่ต้ งั ของตลาดค้าขายและ
เป็ นสถานที่ที่ใช้จดั งานต่าง ๆ ของเมือง รวมถึง จัตรุ สั เบิรก์ The

Burg

ลานกว้างหน้าบริ เวณเก่า

สไตล์กอธิคปั จจุบนั เป็ นศาลาว่าการของเมืองบรู จส์ นาท่าน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอ
ระฆังประจาเมือง The Belfry เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองบรู จส์ มีความสูง 83 เมตร และมีบนั ได 366
ขั้น ใช้เพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง นาท่านชม โบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์สิทธิ์ Basilica of The Holy
Blood

ค่ า

เป็ นโบสถ์ของนิ กายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองบรู จส์

เป็ นที่เก็บพระโลหิ ตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักค้างคืน ณ โรงแรม Velotel Brugge Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

บรูจส์-เกนท์-หมู่บา้ นกังหันคินเดอร์ไดค์-รอตเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ Ghent (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ น
เมืองที่ ใหญ่ที่สุดและมัง่ คัง่ ที่ สุดในยุโรปเหนื อ ถนนทั้งเมืองปูดว้ ยหิ นแบบโบราณในสมัยยุค
กลาง เป็ นเมืองที่ มีความสวยงามเป็ นรองเพียงกรุ งปารี สของฝรั่งเศสเท่านั้น นาท่านชม เมืองเกนท์
ผ่านชม ปราสาทท่านเคานท์ Castle

of The Counts

นาท่านเข้าชม มหาวิหารแห่ งเมือง

เกนท์ St. Bavo’s Cathedral เป็ นโบสถ์สไตล์กอธิ ค ภายในเก็บรักษา แท่นบูชาเกนท์ Ghent
Altarpiece ซึ่ งเป็ นผลงานชิ้นเอกของพี่นอ
้ งตระกูลฟาน เอค Van Eyck สร้างขึ้นในปี

1432 และ

เป็ นอี ก หนึ่ ง ผลงานที่ ฮิ ต เลอร์ มี ค วามต้อ งการมากที่ สุ ด น าท่ า นชม หอระฆังประจาเมื อ ง The
Belfry มีความสู งถึง 91 เมตร จะเห็นเป็ นสง่างามชัดเจน ด้านล่างเป็ น หอประชมสงฆ์ Cloth Hall

ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 เป็ นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO นาท่านเดินเล่นชม ถนน The
Graslei

เที่ยง

และ The

Korenlei

ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่สวยที่สุดใน

เมือง โดยที่จะมีอาคารเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยยุคกลางเรี ยงรายอยูต่ ลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นกังหันคิ นเดอร์ไดค์ Kinderdijk (ระยะทาง 159 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) หมู่บา้ นกังหันลม Windmills ที่ข้ ึนชื่ออีกแห่ งหนึ่ งของเนเธอร์ แลนด์ ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ เป็ นกลุ่มกังหันเก่าแก่เรี ยงรายกันเป็ นแถวบนทุ่งโล่งกว้าง มีท้ งั หมด 19 ตัว
สร้างขึ้นในปี 1740 เพื่อใช้ในการผันน้ าเพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
โดย องค์การยูเนสโก ในปี 1997 ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหมู่บา้ นกังหันลมพร้อมเก็บภาพ
ความสวยงามได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม Rotterdam (ระยะทาง

24 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง 30 นาที ) ซึ่ งเป็ นเมืองท่ าหลักและเป็ นเมื องที่ ใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ค่ า

เนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ามาส Maas River และยังเป็ นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Hampshire Hotel Savoy Rotterdam 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้า

รอตเตอร์ดัม-เดลฟท์-กรุงเฮก-อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า น ชมเมื อ งรอตเตอร์ดัม ที่ มี ล ัก ษณะต่ า งจากเมื อ งอื่ น ๆ เนเธอร์ แ ลนด์ คื อ เป็ นเมื อ งที่ มี
สถาปั ตยกรรมยุคใหม่ นาท่านชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส The Kijk Kubus The Cubic
Houses กลุ่ม อาคารเหลื อ งขาวทรงลูก เต๋ า 39 หลัง ซึ่ ง ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ การ
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน แวะถ่ายรู ปกับ สะพานขาวอี ราสมูส Erasmus Bridge
และ สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ Williems

Bridge

2 ใน 3 สะพาน ซึ่ งเชื่ อมเมืองสองฝั่ งที่ ถูก

คัน่ กลางด้วยแม่น้ ามาสเข้าด้วยกัน จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ ศาลาวาการเมืองรอตเตอร์ดัม City
Hall of Rotterdam

เที่ยง

อาคารซึ่ งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของฮิตเลอร์ ในช่วง

สงครามโลก ครั้งที่ 2
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ Delft (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) เป็ นอีกหนึ่ ง
เมืองที่มีความสวยงามและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็ น
ที่พานักของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่ งออเรนจ์ พระบิดาแห่ งประเทศเนเธอร์ แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์
เป็ นที่ บัญชาการต่อสู ้กับสเปน นาท่ าน ชมเมืองเดลฟท์ นาท่านเดิ นชม ย่านจัตุรัสกลางเมื อง
Market Square

ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ โบสถ์เก่า Old

เลี่ ยมส์ จากนั้นนาท่ าน ผ่ านชม โบสถ์ใหม่ New

Church

ซึ่ งเป็ นที่ ฝังพระศพของเจ้าชายวิล

Church

ซึ่ ง มี ความสู งถึ ง 108 เมตร เป็ น

สถาปั ตยกรรมแบบกอธิ คตอนปลาย และยังเป็ นสถานที่ ฝังพระศพของกษัตริ ย ์ แห่ งเนเธอร์ แลนด์ ที่
สาคัญทุกพระองค์ จากนั้นนาท่าน ถ่ ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ City Hall ศาลาว่าการ
ที่ เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนเธอร์ แลนด์ จากนั้นนาท่ านเยี่ยมชม โรงงานเครื่ องกระเบื้ องเคลือบ
Royal Delft Factory And Museum

ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และเลือกซื้ อเป็ นของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก The Hague (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15
นาที) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุ งอัมสเตอร์ ดมั และรอตเตอร์ ดมั ปั จจุบนั กรุ ง
เฮก เป็ นที่ต้ งั ของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่ งรัฐ รวมไปถึงเป็ นเมืองที่ประทับของ
พระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย นาท่าน ถ่ ายรูปกับ ศาลโลก หรื อ พระราชวังแห่ งสันติภาพ
Peace Palace

เป็ นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ Seat Of International Law ที่ต้ งั

กองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบณ
ั ฑิตยสถานแห่ ง
กรุ งเฮก และหอสมุดอันล้ าค่า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั Amsterdam (ระยะทาง
61 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ง แม่น้ าอัม
สเทล Amstel เริ่ มก่อตั้งประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์

มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็ นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป
ค่ า

โดยเฉพาะช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็ นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

อัมสเตอร์ดัม-หมู่บา้ นกีธูรน์ -ซานส์ สคันส์-อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูรน์ Giethoorn Village (ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.45
ชัว่ โมง) เยือนเวนิสแห่ งเนเธอร์แลนด์ หมู่บา้ นเล็ก ๆ น่ารักที่ ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวใน
หมู่บา้ น เป็ นหมู่บา้ น UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์ สาหรับคนไทย เนื่ องจากยังไม่มีบริ ษทั นา
เที่ ยวชาวไทยจัดมาท่องเที่ ยวที่ เมืองกี ธูร์นแห่ งนี้ มากเท่าใดนัก นาท่าน ล่องเรือชมหมู่บา้ นกีธูร์น
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิ สแห่ งเนเธอร์ แลนด์ เอกลักษณ์ของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่
สายเดี ยวในหมู่บ้า น แต่ จ ะมี ล าคลองล้อ มรอบและการคมนาคมทั้ง หมดยังคงใช้การสัญ จรทางน้ า
โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็ นเรื อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีท้ งั แบบเรื อพายและเรื อมีเครื่ องยนต์ ให้ท่าน
ได้อิสระกับการเดิ นเที่ ยวชมหมู่บา้ นตากอากาศอันเงี ยบสงบแห่ งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจได้

เที่ยง

ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นซานส์ สคันส์ Zaanse

Schans

(ระยะทาง 132 กิ โลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 2 ชัว่ โมง) เป็ นหมู่บา้ นที่อนุรักษ์วฒั นธรรมเก่าแก่และวิถีชีวติ ของชาวเนเธอร์แลนด์ในสมัยก่อน
ที่ยงั มีกลิ่นอายหรื อสัญลักษณ์ของความเป็ นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบครัน อดีตในหมู่บา้ นนี้ มีกงั หัน
ลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้าง ปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์
ให้ผคู ้ นได้เข้าชม นอกจากหมู่บา้ นซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทาชีส และทารองเท้าไม้ให้ท่านได้
เข้าชม อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมหมู่บา้ นน่ารักแห่งนี้ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่
ค่ า

กรุ งอัมสเตอร์ดมั อีกครั้ง แล้วให้คณะได้เดินเล่นชมย่านสถานเริ งรมย์กลางกรุ งอัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักค้างคืน ณ โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

อัมสเตอร์ดัม-ลิซเซ่-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) ตั้งอยูบ่ ริ เวณชานเมืองลิซเซ่ เป็ นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสาคัญยิ่งของฮอลแลนด์
เดิมเป็ นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสามคมผูส้ ่งเสริ มการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่ งเมืองลิซเซ่ ได้
ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริ มการปลูกไม้หวั พันธุ์ใหม่ ๆ โดยแบ่งที่ให้กบั บริ ษทั ผูผ้ ลิตไม้หัวเป็ นผูป้ ลูกและเข้า
บารุ งรักษา ซึ่ งก็ทาให้เกิ ดพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นทุกปี ผูซ้ ้ื อทิ วลิปจากทัว่ โลกจะมาชมและคัดเลื อกทิ วลิปที่
ต้องการจากแปลงสาธิ ตในสวนเคอเคนฮอฟแห่ งนี้ นับเป็ นสวนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ด้วยทิ ว
ลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หวั อื่น ๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรื อ นาซิสซัส ไฮยา

ซิ นธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยูด่ ูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้
น้อยใหญ่มีทางเดินร่ มรื่ น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเ่ ป็ นระยะ มีสระน้ าและน้ าพุ มี
ศาลาจัดแสดงกิ จกรรมต่าง ๆ เกี่ ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้
ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ ช็อป และร้านขายอาหาร เปิ ดให้เข้าชมประมาณ กลางเดือนมีนาคม ไปจนถึง
เที่ยง

ค่ า

ปลายเดือน พฤษภาคม ของทุกปี อิสระให้ท่านได้เดินชมสวนดอกไม้ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่าน ล่องเรือกระจก ชมชีวติ ความเป็ นอยูช่ าวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษ
จะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่ มีตะขออยู่ช้ ันบนสุ ดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้าบ้าน ระหว่า ง
เส้นทางล่องเรื อ ผ่านบ้านเรื อนที่อยู่ ริ มคลองที่ มีอยูม่ ากถึง 2,500 หลัง จากนั้นนาท่านเข้าชม โรงงาน
เจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชร
ให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่าสุดและมีชื่อเสี ยงที่สุดในโลก จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

16.25 น.
23.40 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองแห่ งสายน้ า เมืองที่ได้ สมญานามว่า เวนิสแห่ งยุโรป เมืองที่
อยูต่ ่ ากว่าระดับน้ าทะเล ซึ่ งตลอดสองฝั่งแม่น้ าแอมเทล จะพบเห็นบ้านเรื อนแพที่จอดเรี ยงรายประดุจ
หมู่บา้ นกลางสายน้ า อาคารบ้านเรื อนที่ต้ งั อยูส่ องฝั่ง ถึงแม้วา่ จะไม่อาจเอ่ยได้วา่ มีความคลาสสิ ค แต่ก็มี
เอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่การไปเยือน นาท่าน ชมย่านเมืองเก่า และ ย่านจัตรุ ัสดัมส์สแควร์ ชมและ
ถ่ ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรื อภาษาดัชท์ Konniklijk Paleis
สร้างขึ้นในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็ นศาลาว่าการเมืองจนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริ ย ์ Lodweijk
Napoleon จึ งได้เปลี่ ยนมาใช้เป็ นที่ พก
ั อาศัยของราชวงศ์ ปั จจุบนั พระราชวังแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นที่
รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR 274
(ใช้เวลาบิน 6.20 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่แปดของกำรเดินทำง
02.20 น.
12.40 น.

อัมสเตอร์ดัม-กรุงโดฮา

กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways
(ใช้เวลาบิน 7.05 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

เที่ยวบินที่ QR 836

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

(รำคำนี้ไม่รวมค่ำวีซำ่ ประมำณ 3,500.- บำท

เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ ไม่มีรำคำสำหรับเด็ก
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่ำนละ 15,000 บำท
** รำคำนี้อำจมีกำรปรับขึ้น-ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่

สำยกำรบิน ประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 26 ม.ค. 2561) **
กำรชำระเงิน
งวดที่ 1 สำรองที่นงั่ ชำระ 20,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 3 วัน หลังจำกที่มีกำรทำจอง
งวดที่ 2 ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง

เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ่ เชงเก้นประเทศ เนเธอร์แลนด์
(ใช้เวลำในกำรขอวีซำ่ ประมำณ 14 วันทำกำร)
สถานทูต ไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั
ทัวร์ ฯ เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทาง มาด้วย

(กำรเตรียมเอกสำร กร ุณำอ่ำนให้เข้ำใจ และเตรียมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรงปั จจุบนั พื้นฉำกหลังรูปต้องมีสีขำวเท่ำนัน้ รู ปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัด เน้นใบหน้า ห้ามสวม
แว่นและคอนแทคเลนส์แบบบิ้กอาย หรื อมีสี ห้ามมีเงาสะท้อน ห้ำมถ่ำยรูปและตกแต่งภำพจำกคอมพิวเตอร์
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3.5 ซ.ม. x 4 ซ.ม. จานวน 2 รู ป
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นำง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นำง...ต้องแนบมา)
7. สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ำกว่ำ 20 ปีบริบรู ณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมำ)
8. กรณีเด็กอำย ุต่ำกว่ำ 20 ปีบริบรู ณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดำและมำรดำต้องทำหนังสือแสดงควำมยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขต
หรื ออาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทำงกับบิดำ มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและ
ให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทำงกับมำรดำ บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทำเป็นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)

-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำบันศึกษำนั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน : (กร ุณำเตรียมให้ถกู ต้อง ใช้ทงั้ Bank guarantee และ สำเนำบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร
ระบ ุชื่อเจ้ำของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อำย ุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง
1 ท่าน และ ยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กำ้ วข้ำมเดือน (ปรับสม ุดและสำเนำ 15 วันก่อนยื่นวีซ่ำ)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ น สม ุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำนัน้ **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจา (Fixed) สำมำรถแนบประกอบได้ แต่ท่ำนต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving)
มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบ ุชื่อเจ้ำของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อำย ุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถำนฑ ูตไม่รบั พิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในท ุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมำ)

