
 

 

รหัสทัวร HUG1900776 
ทัวรยุโรป Germany Belgium Netherlands 8 วัน 5 คืน (EK) 
- ดูไบ  - แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร 
- โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – บรูจจ – เกนท – บรัสเซลส – รอตเทอดาม  
– อัมสเตอรดัม – กีธูรน – ลองเรอืกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร  
– โวเลนดัม – หมูบานกังหัน ซานนสคันส 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
17.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
21.25 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
 
วันที่สอง ดูไบ  - แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร 
00.50 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
03.45 น. ออกเดินทางสูเมืองแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK43 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
08.50 น.   เดินทางถึงเมืองแฟรงกเฟรต ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนจะออกเดินทางเขาสูตัว เมือง

แฟรงกเฟรต เมืองที่ไดชื่อวาเปนศูนยกลางทางการเงินของประเทศ เปนที่ตั้งของทั้ง
ตลาดหลักทรัพยและตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงใน
ยุโรป สวนอีกดานก็คือการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแหงของโลก
เชนกัน แฟรงกเฟรตเปนศูนยกลางการคมนาคมทั้งเครื่องบิน รถยนตและรถไฟครบถวน
กระบวนความ อลังการไมแพเมืองหลวงอยางเบอรลินเลย แฟรงกเฟรตมีอาคารสูง
ละลานตาสลับฉากกับพิพิธภัณฑหลายแหงที่ลวนแตเปนอาคารที่บูรณะจากของเกา 
มากมายไปดวยความทันสมัยผสมความโบราณคลาสสิก มี “แมนํ้าไมน” (Main) ไหล
ผานเมืองและเปนเสนแบงใหแฟรงกเฟรตแยกเปนฝم�งเหนือและฝم�งใต ทางการแฟรงกเฟร
ตจงใจแยกความเปนเมืองเกาไวฝم�งใต โดยมีฝم�งเหนือเปนศิวิไลซแหงป�าคอนกรีต คราครํ่า
ไปดวยยานธุรกิจ อาคารสูงระฟ�าจํานวนมากทําใหแฟรงกเฟรตไดรับฉายาวาเปน “แมน
ฮัตตันแห งเยอรมนี” เน ื ่องจากการมีทัศน ียภาพคลายกับย านแมนฮัตตันของ
สหรัฐอเมริกานั่นเอง นําทานสู จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) จัตุรัสที่มีชื ่อเสียงและ
เกาแกที ่สุดของเมืองซึ่งไดรับการบูรณะจนลบภาพเกาๆ ที่เคยเสียหายยับเยินจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 และยังโดดเดนอยางที่สุดจาก 
“อนุสาวรียเทพธิดา” ที่ยืนตระหงานในอิริยาบทมือ
ขวาถือดาบมือซายถือตาชั่ง โดยมีอาคารที่สวยงาม
ในสไตลนีโอโกธิกชื ่อวา เรอเมอร (Romer) เปน
ฉ า ก ห ลั ง  ยั ง มี  โ บ ส ถ  นิ โ ค ไ ล เ ค ี ย ร  เ ค อ 
(Nikolaikirche) ที่ต้ังชื่อตามชื่อของ นักบุญนิโคลสั 
(Nikolaus) ที่ชาวเมืองใหความศรัทธาเพราะเชื่อ
วาทานปกป�องคุมครองใหเมืองรอดพนจากภัยธรรมชาติ รวมทั้ง โบสถพอลเคียรเคอ 



 

 

(Paulskirche) ที่เพิ่งสรางในป 17892 และใชเวลานานถึง 44 ป ซึ่งเสียหายอยูไม
นอยจากสงครามโลกครั้งที ่ 2 แตสวนที ่เหลือรอดมาก็มีพอสมควร ทางการบูรณะ
เพิ่มเติมก็สวยงามดังที่เห็นถึงปจจุบัน ในบางโอกาสใชเปนสถานที่จัดดนตรีและงาน
สําคัญอ่ืนๆ ของเยอรมนีดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  อิสระชอปปم�งยานถนน Zeil ทุกสิ่งที่ตองการทุกอยางที่กําลังคนหาอยากซื้อมีอยูครบบน

ถนนสายนี้ เพราะเปนยานถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในเยอรมนี เพราะฉะนั้นจํานวนรานคา
มากมายจึงเรียงรายกันยาวเหยียดไปจนสุดถนน ถนน Zeil เปนยานชอปปم�งหลักของ
แฟรงกเฟรต มีหางสรรพสินคาใหญๆ อยู บนถนนเสนน้ีหลายแหง เชน “Galeria 
Kaufhof” ซึ่งมีสาขาอยูทั่วประเทศ และสินคาที่มีจําหนายจะเปนแบรนดเนมเสียสวน
ใหญ รวมทั้ง “My Zeil” หางสรรพสินคาที่เปดตัวไปในป 2009 เปนหางฯ 7 ชั้นที่มี
ขนาดใหญและอลังการดวยสินคาทั้งแบรนดเนมและแบรนดทั่วไป มีรานคายอยและ
รานอาหารอีกมากมายแบบครบวงจร แถมบนชั้น 7 ยังมีจุดชมวิวอีกดวย  

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Plaza frankfurt congress hotel หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) อีก

หนึ ่งเมืองใหญที ่ม ีความสําคัญดานการเปน
ศูนยกลางการคาเชื่อมระหวางยุโรปตะวันออก
และตะวันตก ดวยการที่เปนหน่ึงในเมืองที่เกาแก
ที่สุดของเยอรมนี ทําใหเมืองโคโลญอัดแนนไป
ดวยประวัติศาสตรอยางเต ็มเป ยม ตัวเมือง�م
งดงามดวยอาคารและสถาปตยกรรมเกาแก
ตั้งแตชวงยุคกลางและเรเนสซองซ นอกจากนี้โคโลญยังเปนศูนยกลางการคมนาคมที่
ใหญที่สุดของเยอรมนี และติดอันดับตนๆ ของยุโรปอีกดวย นําทานถายรูปดานหนา 
มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ่งในแลนดมารกประจําเมืองโคโลญ และ
เปนศูนยรวมจิตใจของชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแตเริ่มสรางในชวงศตวรรษที่ 
13 ตัวโบสถนั้นมีขนาดใหญและโดดเดนดวยหอคอยแฝดสูงเกือบ 157 เมตร งดงาม
ดวยศิลปะสไตลโกธิค ตกแตงดวยรูปป นนักบุญแสนประณีต ดวยการเปนหนึ�م ่งใน
สัญลักษณสําคัญของเยอรมนีและยุโรปทําใหมหาวิหารโคโลญไดถูกขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกไปเรียบรอยแลวเม่ือป 1996   



 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน 
 อิสระชอปปم�งที่ Designer Outlet Roermond หน่ึงในแหลงชอปปم�งชั้นนําพรอมดวย

บรรยากาศนาเดิน แถมมากดวยสินคาแบรนดเนมใหดูและเลือกชอปกันอยางเต็มที่ ไม
วาจะเปนเสื ้อผา กระเป�า หรือรองเทา แบรนด Gucci, Armani, Calvin Klein, 
Burberry, Diesel และอีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Mercure hotel koeln west หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี ่ โคโลญญ – บรูจจ - เกนท 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางออกจากเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี มุ งหนาไปยัง 
ประเทศเบลเย ียม โดยจุดหมายของเราอยู ท ี ่  เม ืองบร ูจจ  
(Brugge) บรูจจเปนเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีทรงเปนเหมือนรูป
ไขขนาดประมาณ 138 กวาตารางกิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมาก
ดวยลําคลองนอยใหญที่ซอกซอนอยูทั่วเมือง ทําใหไดชื่อวาเปน
เมืองแหงสายนํ ้าและเมืองแหงอาคารสวยรํ ่ารวยโบสถวิหาร

ดังเชนที่ใครๆ พากันมอบสมญานามใหกับบรูจจวา “เวนิสแหงยุโรปเหนือ”  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เที ่ยวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ 
พรอมชมแลนดมารกเดนๆ ของเมืองไมวาจะ
เปน มารเก็ต สแควร (Market Square) ยาน
ใจกลางเมืองบรูจจเหมาะทั้งจะเดินเที่ยว นั่งรถ
มาหรือนั่งเรือชมคลองที่มีอยูมากมายหลาย
สาย มีอาคาร สถาปตยกรรมแบบโกธิก บารอก 
เรเนซองสปะปนกันอยูละลานตาบอกไดเพียง
สั้นๆ วาสวยงามมาก ออกเดินทางตอไปยังเมือง เกนท (Ghent) หนึ่งในเมืองใหญของ
เบลเยียม ที่ยังอนุรักษอาคารบานเรือนเกาแกเอาไว สวยงามดวยสถาปตยกรรมจากยุค
กลาง และโบสถเกาแก เราจะไดเห็นปราสาทเกาแกขนาดใหญที่มีมาตั้งแตยุคกลาง 
ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเปนทั้งที่อยูอาศัยของขุนนาง ศาลาวาการ 
และคุก ปจจุบันไดถูกบูรณะและใหนักทองเที่ยวไดเขาชมภายใน และที่ใจกลางเมืองเกา
เกนทเราจะไดเห็น โบสถเซนตนิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถขนาดใหญ
อลังการและมากดวยประวัติศาสตรสําคัญ โบสถเซนตนิโคลัสนี้มีอายุกวา 700 ป สวย



 

 

สงาดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค มาที่เมืองเกนทก็ตองมาชมโบสถนิโคลัสนี่ละ จาก
โบสถเซนตนิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญของ มหาวิหารเซนตบาโว 
(St. Bavo’s Cathedral) โบสถโบราณที่สามารถยอนประวัติไปไดกวา 1,000 ป แต
ยังงดงามดวยการตกแตงและออกแบบในศิลปะสไตลโกธิค ถือเปนอีกหนึ่งจุดเช็คอิน
เมืองเกนทท่ีไมควรพลาด 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หา  Oudenaarde – บรัสเซลส – รอตเทอดาม – อัมสเตอรดัม - Lelystad 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางดวยรถโคชสูเมือง บรัสเซลส (Brussels) ศูนยกลางการบริหารและพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะการเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ 
องค กรระหว างประเทศ และเป นศ ูนย รวมสถานที่
ทองเที ่ยวเกาแกจนถึงใหมร วมสมัย จะเดินเทาชม
พิพิธภัณฑก็มีมากมายชมวันเดียวไมมีหมด ถาเปน
แหลงชอปป งก็ยิ�م ่งไมตองขยายความเพราะมีมากทั้ง
ตลาดจนถึงหางสรรพสินคาชื ่อดัง แตมาถึงเบลเยียมก็
ตองแวะไปชมจัตุรัสที่ไดชื ่อวา สวยที่สุดในโลก จัตุรัส
กรองด ปลาซ (Grong Plas) ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยยูเนสโกเมื ่อป 1983 แตสรางมาตั ้งแต
ศตวรรษที่ 15 ลอมดวยบรรดาอาคารเกาท่ีออกแบบสราง
ตามแบบสถาปตยกรรมบารอก โกธิกและนีโอโกธิก ซึ่ง
สวนใหญลวนเปนอาคารสิ่งกอสรางที ่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศ 
ครึกครื้นเพราะมีรานคา รานอาหาร โรงแรมที่พัก ศิลปนวาดภาพ กลางลานจัดเปน
เหมือนตลาดขายตนไมดอกไม ทามกลางความสวยงามของอาคารตางๆ รอบจัตุรัส
กรองด ปลาซแลว ศาลาวาการกรุงบรัสเซลส (Brussels Town Hall) ยังเปนอีก
สิ่งกอสรางหนึ่งประจําเมืองที่สวยงามโดดเดนและนาสนใจ ตัวอาคารก็วาสวยแลวจาก
การตกแตงอยางละเอียดใหทุกมุมประดับประดาตัวรูปปم�นนักบุญทั้งหลาย เชื่อวาใครก็
ตามที่ไดไปเที่ยวบรัสเซลลสโดยเฉพาะในยานจัตุรัสกรองด ปลาซเปนตองพากันไปชม 
แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหลอเด็กนอยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 
เซนติเมตรที่ดังระเบิดไปทั่วโลกดวยเอกลักษณที่ไมเหมือนใครเพราะเจาเด็กคนนี้อยูใน
อิริยาบทที่กําลังยืนฉ่ีชวนใหอมยิ้มดวยความนาเอ็นดูเม่ือไดพบเห็น 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 แลวก็ไดเวลาตองโบกมือลาเมืองบรัสเซลส เพื่อไปเที่ยวกันตอที่เมือง รอตเทอดาม 

(Rottedam) ประเทศเนเธอรแลนด เมืองทาที่ใหญที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลกและเปนจุด
เทียบทาของเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ ทําใหเมืองรอตเทอดามมีความทันสมัยและ
มากดวยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไมพลาดที่จะไปเที่ยวชมและเช็คอินทั้ง สถานี
เซ็นทรัล (Centraal Station) ศูนยกลางการคมนาคมของเมืองรอตเทอดาม พรอมทั้ง
ออกแบบอาคารใหดูสวยทันสมัยทีเดียว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาด
กลางเมืองที่มากมายดวยสินคาและอาหารหลายชนิด จุดเดนของตลาดแหงนี้คือหลังคา
ที่สรางขึ้นครอบตลาด ใหผูคนไดมาเลือกซื้อไมวาสภาพอากาศจะเปนอยางไร และเมื่อ
ตกเย็นที่เพดานจะมีการเลนแสงสีตางๆ สวยงามอลังมาก  

 แลวก็ไดเวลาเดินทางตอไปยังเมือง อัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอรแลนด   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก Lelystad – กีธูรน – อัมสเตอรดัม – ลองเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan 
- Lelystad 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นั่งรถโคชไปยังเมืองแหงคลอง กีธูรน (Giethoorn) เมืองที่ไมมีรถราใหเห็น จะมีก็แต

เรือภายในเมืองเทานั้น เมืองนี้ไมมีถนนใหรถแลนไปมา เพราะเมืองทั้งเมืองจะมีแต
แมนํ้าลําคลองซอกซอนไปในตรอกซอย เสนหของเมืองนี้คือไมวาเราจะไปไหนมาไหนก็
ตองไปดวยเรือ นอกเหนือจากเรือก็จะมีจักรยาน แตนั่งเรือชมคลองนี่แหละเหมาะกับ
การเท่ียวกีธูรนที่สุดแลว ทุกวันนี้มีนักทองเที่ยวเดินทางไปยังกีธูรนมากอยูเหมือนกันและ
ก็มักจะนั่งเรือสวนกันไปมาในคลองเมื่อยามเที่ยวชมเมือง ลองเรือชมคลองทามกลาง
แนวทิวทัศนสองขางทางที่เปนสนามหญา สวน อาคารบานเรือน รานคา รานกาแฟ 
พิพิธภัณฑ เรือจะพาเราฝ�าสายนํ้าในคลองใหไดสัมผัสสายลมเย็นที่สวนมาเบาๆ ใหพอ
ชื่นใจ ลอดใตสะพานไมกวา 180 แหงที่สรางไวสําหรับเดินขามสองฝم�งคลอง  

 

   
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางกลับสูเมือง อัมสเตอรดัม เมืองสวยที่ตั ้งอยู ริม “แมนํ ้าอัมสเตล” (Amstel 

River) อัมสเตอรดัมนาจะเปนเมืองหลวงแหงเดียวในโลกที่ไดรับฉายาเปน “เมืองหลวง
แหงจักรยาน” เพราะประชากรในอัมสเตอรดัมใชจักรยานเปนพาหนะประจําตัว ซอก
ซอยทั่วอัมสเตอรดัมมีของดีเต็มไปหมด ทั้งรานสินคาที่ระลึก รานกาแฟเกๆ พิพิธภัณฑ 
หรือแวะนั่งเลนในสวนสาธารณะก็ยิ่งเพลินจนอาจจะลืมเวลาไปเลย เมืองอัมสเตอรดัม 
นอกจากจะสําคัญดวยการเปนเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนดแลว ยังไดขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกที่มากทั้งดวยประวัติศาสตรและสถานที่ทองเที่ยวมากมายโดย
เฉพาะที ่ จัตุรัสดัม (Dam Square) ที ่เปรียบไดกับใจกลางเมืองอัมสเตอรดัม เปน
สถานที่สําคัญในประวัติศาสตร ที ่กลางจัตุรัสจะมีอนุสาวรียแหงชาติ ที ่ระลึกแหง
ผูเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยู นําทุกทาน ลองเรือกระจก ลองไปตามแมนํ้า
ไรนเพื่อไดชมเมืองในอีกมุม เห็นยานไชนาทาวน ผานยานชุมชนชาวยิวที่เคยอพยพมา
จากทั่วยุโรปแลวมาตั้งรกรากในยุคกลาง หนึ่งในความสามารถที่โดดเดนของชาวยิวใน



 

 

เนเธอรแลนดคือการเปนชางเจียระไนเพชร  และถึงขั้นชาวยิวหลายรายเปดรานเพชร
เปนของตัวเองซึ่งมีรานหน่ึงที่เราอยากนําเสนอ เขาชม โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN 
รานจําหนายและโรงงานผลิตเพชรซึ่งเปนกิจการของชาวเนเธอรแลนดที่ดําเนินกิจการมา
นานถึง 71 ปแลว น่ีคือแหลงเจียระไนเพชรระดับโลกที่ควรคาใหแวะชมมาก ความพิเศษ
ของกัสซันคือไมไดเปนแครานจําหนายเพชรเทานั้น แตจะเปดพื้นที่ใหชมและเรียนรู
วิธีการคัดสรรเพชร รวมท้ังไดชมการเจียระไนโดยชางฝมือดวย นอกจากน้ีภายในโรงงาน
ยังมีพื้นที่ของพิพิธภัณฑเล็กๆ ที่จัดแสดงภาพเกา เสื้อกีฬาและลายเซ็นของเหลานัก
ฟุตบอลชื่อดังทีมชาติเนเธอรแลนดและบรรดาโคชที่มีสายสัมพันธอันดีกับเจาของโรงงาน
เพชรกัซซันแหงน้ี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่เจ็ด Lelystad – โวเลนดัม – หมูบานกังหัน ซานนสคันส – อัมสเตอรดัม (สนามบิน) 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู หมูบานประมงโวเลนดัม (Volendam) ที่ถึงแมจะไมใชหมูบานใหญคึกคัก แต

ดวยการที่เปนหมูบานเล็กๆ พรอมดวยบรรยากาศสดชื่นสบายๆ พรอมดวยสีสันของตัว
อาคารที่ดูแลวสดใส ทําใหเปนเมืองที่นาเดินเลนชิลลๆ สองฝم�งถนนใจกลางหมูบานน้ัน
เต็มไปดวยมีรานอาหาร รานกาแฟ และรานขายของที่ระลึก  

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นก็เดินทางไปยัง หมูบานกังหันลม ซานสสคันส (Zaanse Schans) ที่ตั้งอยูทาง

ตอนเหนือของอัมสเตอรดัม ที่นี ่เราจะไดเห็นบานไมสไตลฮอลแลนดแทๆ กังหันลม
เกาแกที่บางตัวยังคงทํางานไดเปนปกติ ไดสัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอรแลนด 
ภายในหมูบานยังมี พิพิธภัณฑซานส (Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจัด
แสดงวิธีชีวิตของชาวดัตชแลว ก็มีการสาธิตวิธีการทํารองเทาไมและการทําชีสใหชมดวย  



 

 

   
  

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
21.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK150 แวะเปลี่ยนเครื่อง 

(บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่องบิน) 
 
 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.30 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK372 (บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
****************************************** 

อัตราคาบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 

วันเดินทาง ราคา 

สิงหาคม 10-17 ส.ค. 62 

43,900 กันยายน 18-25 ก.ย. 62 

ตุลาคม 13-20 / 20-27 ต.ค. 62 



 

 

อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมา

หรือตัดกรุปเทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/ทาน) 
(หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 



 

 

หมายเหตุ (1) 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ (2) 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 
เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู
ประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป
แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปน
สีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  



 

 

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง 
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที ่เริ ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ในกรณีที่
ผู อื ่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื ่อมโยงความสัมพันธพรอมยื ่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน 
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **
สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที ่บริษัทของทานเปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั ้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  



 

 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการ
สุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที ่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก 
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 
 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย

เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื�นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื�นวซี่า ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื�อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 
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ที�อยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขที�พาสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานที�ทํางาน.............................................................................................................................................. 
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เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ทํางาน.................................................  

การเดนิทางในครั �งนี�ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื�อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ�วมือเพื�อทาํวีซ่าหรือไม่ 
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  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ�วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ตรวจสอบ ** 
 

 


