
 

 

รหัสทัวร ITV1901782 
ทัวรยุโรป เยอรมนั เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 8 วัน 5 คืน (CX) 
จัตุรัสโรเมอร - ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด - จัตุรัสแกรนด พาเลส - โบสถพระแมมารี  
โบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ - มหาวิหารเซนต บราโว – ปราสาทกราเวนสตีน  
โบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ – ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป  - บานลูกเตา ไคกคูมูส  
Grote of St. Laurenskerk - ยานบินเนนฮอฟ – ลองเรือหลังคากระจก  
สถาบันเจียระไนเพชร 
 

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก    
15.30  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 

4 เคานเตอรสายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�า
สัมภาระ 

19.10  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮองกง โดยสายการ
บิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินที ่CX702 **บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน** 

22.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บกอ็ก ประเทศฮองกง แวะรอเปลี่ยน
เคร่ือง **บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน** 

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก – แฟรงเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – เมือง
โคโลญจน – มหาวิหารโคโลญจน  

00.35  ออกเดินทางตอโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินที่ CX289 

06.45  เดินทางถึงทาอากาศยานแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  เมืองแหงศูนยกลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี จากน้ัน 
นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใชเวลา 30
นาที) เมืองที่ต้ังอยูบนริมฝم�งแมน้ําไมน ของประเทศเยอรมัน เปนเมืองท่ีมีประวัติ
ตอเน่ืองอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเปนเมืองที่กษัตริยและจักรพรรดิหลาย
พระองคเคยใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากน้ีเมืองแฟรง
เฟรตยังเปนเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมันและเปน
เมืองที่มีความร่ํารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดวย จากน้ัน นําทานชม มหาวิหาร
แฟรงกเฟรต (Frankfurt Cathedral)(ถายรูปดานนอก) มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถูกสรางข้ึนแบบกอธิค ในชวงศตวรรษท่ี 13 
ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแหงน้ียังใชเปนสถานท่ีในการเลือกตั้งผูปกครองแควนแหง
โรมันคริสตจกัร และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาวเยอรมันต้ังแต



 

 

ศตวรรษที่ 19 เปนตนมา จากน้ัน นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer 
Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ เปนสิ่งกอสรางประวติัศาสตรท่ียังคง
หลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ท่ีบริเวณน้ีถูกทิ้งระเบิดจากฝ�ายพันธมิตร
เม่ือคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโค
ลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุง งานประติมากรรม
งดงามน้ีช่ือ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ําพุแหงความยุติธรรม (Fountain 
of Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมช่ือจัสทิเตีย (Goddess Justitia) 
ต้ังอยูกลางจัตุรัสมือซายถือตราช่ังแตมือขวาถือดาบดูนาเกรงขาม บริเวณเดียวกัน 
เปนท่ีต้ังของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt City Hall) เปนอาคาร 3 
หลังสรางติดกัน ดานหนาของอาคารประกอบดวยรปูปم�นของจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธ์ิ 4 พระองค ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกาอันแสดงถึง
สัญลักษณแหงความเท่ียงธรรม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที1่ (เมนูอาหารจีน) 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองโคโลญจน (ระยะทาง190ก.ม.ใชเวลา 2 ช่ังโมง) เมืองที่ต้ังอยู
ฝم�ง แมน้ําไรน (Rhine River) และเปนเมืองเกาแกที่เคยอยูภายใตการปกครองของ
พวกโรมัน จากน้ัน นําทานชมมหาวิหารโคโลญจน (ถายรูปดานนอก) ชาวเยอรมัน
เรียกวา DOM เปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแหงน้ีใหญและ
สูงเปนอันดับ 3 ของโลก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปจจุบันมหา
วิหารโคโลญจนนับเปนจุดหมายสําคัญของเมืองโคโลญจนและของประเทศเยอรมนี 
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 1996 ยานถนนคนเดิน 
Hohe Straße สองขางของถนนเรียงรายไปดวยรานคาคลาคลํ่าไปดวยผูคน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ม้ือท่ี2 (เมนูอาหารทองถิ่น)  

ท่ีพัก: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)   
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 



 

 

 

 

 

วันท่ี 3 ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด – เมืองบรัสเซลส – อะตอมเม่ียม – จัตุรัสแกรนด 
พาเลส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือท่ี3 

นําทานเดินทางสู ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด (Designer Outlet 
Roermond) (ระยะทาง79ก.ม.ใชเวลา 1 ช่ังโมง)  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบ
รนดเนมช้ันนําอยางจุใจ อาทิเชน GUCCI , PRADA , BALLY , BURBERRY , 
CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , 
AEMANI , CLARK , DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ    (อิสระอาหาร
เท่ียงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง ) 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเวลา 2.30ช่ัง
โมง)  เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ต้ังอยูในทวีปยุโรปตะวันตก
เฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเปนประเทศเกาแกที่มีประวัตศิาสตรยาวนานกวา 1,000 ป 
เปนประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยคุกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโร
แมนติก จึงเปนประเทศที่มีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ดวยตกีรามบานชองและ
สถาปตยกรรมสําคัญๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซ่ึงยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตร
แบบศิลปะโกธิคอยางครบถวน นอกจากน้ีเมืองบรัสเซลส ยังเปนที่ต้ังของสถานท่ี
ราชการที่มีความสําคัญของสหภาพยุโรป อยางเชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรป 
และ Nato จากน้ัน นําทาน ถายรูปกับอะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM) ซึ่งเปน
ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเปนสัญลักษณจากการรวมตัว คร้ังแรกของกลุม



 

 

ประเทศยุโรปเม่ือป ค.ศ. 1959 ผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกาๆสถาปตยกรรมท่ี
ผสมผสานระหวางกอธิค และนีโอกอธิค ผานชมบริเวณพระราชวังท่ีประทับของ
กษัตริยแหงเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถายภาพกับ 
แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียหนูนอยยืนปสสาวะ ซึ่งเปนสัญลักษณ
ของเมือง ถายภาพกับ จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีก
อยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ต้ังอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปน
สถานท่ีทองเท่ียวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดช่ือวามีความสวยงามมากท่ีสุด
ของยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค, โกธิค และ นีโอ
โกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่งอาคารสวนใหญน้ัน
จะสรางมาต้ังแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารท่ีลอมรอบจัตุรัสแหงน้ีอยูจะมีความ
สูงสงางามเปนอยางยิ่ง อดีตอาคารเหลาน้ีเคยถูกทําลายดวยน้ํามือของทหารฝร่ังเศส
ท่ีใชปนใหญยิงทําลายท้ิง หลังจากที่กองทัพฝร่ังเศสพายเเพอยางยับเยินท่ีสงคราม
วอเตอรลู โดย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1998 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ม้ือท่ี4 (เมนูอาหารจีน) 
จนสมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู เมือง เลเวอรคูเซน ระยะทาง 25กม. 30 นาที 
จากน้ันนําทานเขาท่ีพัก 

ท่ีพัก: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)   
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 



 

 

 

 

 

วันท่ี 4 
เมืองบรัสเซลล – เมืองบรูจส– จัตุรัสเมืองเกา – ศาลาวาการเมืองบรูจจ – โบสถ
พระแมมารี – โบสถพระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ – เมืองเกนต – มหาวิหารเซนต บราโว – 
ปราสาทกราเวนสตีน – เมืองแอนทเวิรป – โบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ – ศาลาวา
การเมืองแอนทเวิรป  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที5่  

จากน้ัน นํานําทานเดินทางสูเมืองบรูจส (BRUGES) (ระยะทาง109ก.ม.ใชเวลา 
1.30ช่ังโมง) เมืองที่ถูกกลาวขานวาเปนเวนิสแหงตอนเหนือ เปนเมืองที่เงียบสงบ
และมีมนตเสนหของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
จากองคการ UNESCO จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองบรูจส นําทานชมเมืองบรูจน 
เมืองหลวงของแควนฟลันเดอร ท่ีไดช่ือวาเปนเมืองที่สวยท่ีสุดเมืองหน่ึง ของยุโรป 
ในอดีตบรูจสเคยเปนเมืองทาที่สําคัญของเบลเย่ียม แตเม่ือเมืองถูกปดลอมไมมี
ทางออกทะเล จึงเสียความเปนเมืองทาใหแกแอนตเวิรป ซึ่งกลายมาเปนทาเรือท่ี
ใหญที่สุดของเบลเย่ียม จากน้ัน นําทานเดินทางสูจัตุรัสเมืองเกา เพือ่นําทานถายรูป
คูกับหอระฆัง และศาลาวาการเมืองบรูจจ (Belfry & Halle) ศาลาวาการและหอ
ระฆังแหงน้ีถกูสรางข้ึนในปค.ศ. 1248 หอระฆังแหงน้ีมีความสูงประมาณ 83 เมตร 
และมีระฆังอยูประมาณ 47 อันท่ียังคงอยูบนหอระฆัง ปจจุบันท่ีแหงน้ีเปรียบเสมือน
เปนสัญลักษณของเมืองบรูจจแหงน้ี จากน้ัน นําทานชม โบสถพระแมมารี (Church 
of Our lady) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นในปค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมาณ 112 
เมตร นอกจากน้ีหามพลาดชมประติมากรรมแกะสลักจากหินออนท่ีดูวิจิตร และ



 

 

งดงามช่ือวา“Madonna & Child” จากการรังสรรคโดยศิลปนชื่อกองโลกชาว
อิตาลี ไมเคิล แองเจโล จากน้ัน นําทานชมโบสถพระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ (Basilica of 
the Holy Blood)(ถายรูปดานนอก) ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึ้นทุกปในวันที่พระเยซู
เสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที6่ (เมนูอาหารจีน)   

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเวลา 1ช่ังโมง) เมืองที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบลเย่ียม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุค
กลางเมืองเกนต ไดช่ือวาเปนรองนครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่ง
แปลวาการรวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะท่ีต้ังของเมืองอยูบริเวณท่ีแมน้ําสเกลต 
Scheldt River มาบรรจบกับแมน้ําไลส Lys River แมน้ําสองสายน้ีเปนเสนเลือด
ลอเล้ียงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน 
จากน้ัน นาทานชม ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) (ถายรูปดานนอก) หน่ึง
ในแลนดมารคสาคัญใจกลางเมืองเกนทปราสาทหินท่ีมีความสวยงาม ต้ังอยูริมคลอง
ใจกลางเมือง สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1180 โดยเคานทฟลลิปแหงแควนอัลซาส เพ่ือเปน
ท่ีพานักของเหลาอัศวินในชวงสงครามครูเซด ตอมาถูกซื้อขึ้นโดยสภาเมืองเกนท 
และถูกแปลงเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑประจาเมืองในท่ีสุด จากน้ัน นาทานชม มหา
วิหารเซนต บราโว (St. Bravo Cathedral) (ถายรูปดานนอก)  สรางขึ้นในสมัย
พระเจาชารลส ท่ี 5 เปนศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาดวยกระจก
สีและแทนบูชารวมไปถงึงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีคาหลายช้ิน ท้ังผลงาน
ประติมากรรมหินออนแบบบาโรค และธรรมาสนหรือแทนสาหรับเทศนาส่ังสอนของ
นักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค จากน้ัน นําทานชม หอระฆังประจําเมือง (THE 
BELFRY) (ถายรูปดานนอก) ท่ีสูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบ
ฟ�า ท่ีดานลางน้ันเปน หอประชุมสงฆ (CLOTH HALL) ท่ีมีมาต้ังแตทศวรรษท่ี 15 
และไดรับเกียรติเปนมรดกโลกจาก UNESCO นําทานเดินเลนชม ถนน THE 
GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเกาแกของเมืองเกนท เปนจุดชมวิวที่
สวยท่ีสุดในเมืองโดยจะมีอาคารเกาแกตั้งแตสมัยยุคกลางเรียงรายอยูสองฝم�งถนน 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเวลา 
1.30ช่ังโมง) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลสของประเทศเบลเยี่ยม 
(Belgium) เมืองแอนทเวิรปเปนท่ีรูจักกันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก 



 

 

เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันท่ีเมืองแหงน้ี นอกจากน้ียังโดดเดนท้ังเร่ืองแฟช่ัน
แนวอาว็อง-การด และสถาปตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย จากน้ัน นําทานชม โบสถ
แหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady)(ถายรูปดานนอก) เปนโบสถสไตลโกธิค
ขนาดใหญท่ีสูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เปนท่ีเล่ืองลือถึงถึงความงดงามท่ีถูก
ประดับตกแตงอยางวิจติรตระการตา ไมวาจะเปนตัวโบสถ ซุมประตู รูปปم�น ทางเดิน 
เรียกไดวาทุกอยางงดงามไรที่ติ ดานในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปเตอร พอล รู
เบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปนชื่อดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผูช่ืน
ชอบศิลปะไดชมกันท่ีโบสถแหงน้ี จากน้ัน นําทาชมศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป 
(Antwerp City Hall)(ถายรูปดานนอก) ซึ่งต้ังตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็เปน
ส่ิงที่ดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสท่ี
ผสมผสานสไตลเฟลมิชเขากับอิตาเลียนไดอยางลงตัว   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร ม้ือท่ี7 (เมนูอาหารทองถิ่น)   

ท่ีพัก: Tulip Inn Antwerpen  หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)   
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

วันท่ี 5 
เมืองแอนทเวิรป – เมืองรอตเตอรดัม – บานลูกเตา ไคกคูมูส – Grote of St. 
Laurenskerk- ยานบินเนนฮอฟ – ลองเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไน
เพชร  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที8่  

จากน้ัน นําทานสูเมืองรอตเตอรดัม (ROTTERDAM) (ระยะทาง126ก.ม.ใชเวลา 2
ช่ังโมง) เเมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด 
ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามาส (MAAS RIVER) และยังเปนเมืองทาใหญที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก  ในป ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวเปน "เมืองแหง
สถาปตยกรรม ปจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา 
และแอฟริกา ทําใหท่ีน่ีมีระบบการขนสงที่ดีไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศ
หรือ ภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ท่ีตองสะอาดและ



 

 

ตรงเวลา จากน้ัน นําทานถายรูปกับ บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kiji kubus The 
Cubic Houses) (ถายรูปดานนอก)  กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลังซ่ึง
ไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet 
Bloem จากน้ัน นําทานชม Grote of  St. Laurenskerk(ถายรูปดานนอก) 
โบสถแหงน้ีคือสถาปตยกรรมแบบโกธิคเพียงแหงเดียวในเมืองน้ี ต้ังอยูจุดศูนยกลาง
ของเมือง นับวาเปนสถานท่ีสําหรับงานเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการจดัพิธีการทาง
ศาสนาสําคัญตางๆ ท่ีไดถูกสรางครัง้แรกในป ค.ส. 1400 และถูกการบูรณะฟم�นฟูอีก
ทีในป ค.ศ. 1950 หลังจากท่ีโดนสงครามถลมเมืองอยางหนัก จากน้ัน นําทานสู กรุง
เฮก (THE HAGUE) (ระยะทาง23ก.ม.ใชเวลา 45นาที)  เมืองใหญเปนอันดับ 3 
ของเนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและรอตเตอรดัม ปจจุบันกรุงเฮก เปน
ท่ีต้ังของรัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแหงรัฐ รวมไปถึงเปนเมืองที่
ประทับของพระราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 9  (เมนูอาหารจีน)   

บาย  นําทานผานชม ยานบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เปนยานเกาแกของเมืองเฮก และ
เปนท่ีต้ังของ หอคอยแหงอัศวิน (Hall of Knights) ถูกใชเปนสถานท่ีกลาวพระ
ราชดํารัสของกษัตรยิตอนรับพระราชอาคันตุกะ และเปนจัดประชุมรัฐสภาหรืองาน
สําคัญๆประจําเมือง จากน้ัน นําทานเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) 
(ระยะทาง65ก.ม.ใชเวลา 1ช่ังโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําอัมสเทล (AMSTEL) เร่ิมกอต้ังประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปจจุบันเปน
เมืองที่ใหญท่ีสุดของเนเธอรแลนด มีประชากรประมาณ 1.5 ลานคน เปนเมือง
ศูนยกลางทางประวัติศาสตร ท่ีสําคัญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวง
คริสตศตวรรษท่ี17 ซึ่งเปนชวงยคุทองของเนเธอรแลนดเดินเท่ียว  Dagelijkse 
Groemarkt เปนถนนชอปปم�งสําคัญของเมืองสองขางทางเรียงรายดวยรานคา 
สินคาทองถิ่น รานอาหารและคาเฟ�ตามอาคารเกา จากน้ัน นําทานชมกรุง
อัมสเตอรดัม ดวยบรรยากาศการลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไป  ตามลําคลอง
ของเมือง ท่ีจะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 17 
มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช้ันบนสุดของอาคารเอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพท่ีอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 
2,500 หลัง แลวไปชมเขตที่เกาแกที่สุดของอัมสเตอดัม จากน้ันเรือจอดสงทานท่ี



 

 

สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอรแลนด ไดรับการยกยองวาดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมข้ันตอนการ  คัดเลือก
เพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนใหเปนอัญ
มณีท่ีมีคาท่ีสุด สําหรับทานท่ีตองการเปนเจาของอัญมณีล้ําคา เชิญทานเลือกซื้อ
เพชรช้ันดีพรอมรับรองดวย Certificate จากบรษิัทฯท่ีมีช่ือเสียง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร ม้ือท่ี 10 (เมนูอาหารทองถิ่น)  

ท่ีพัก: Van der Valk Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)   
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 

 

 

วันท่ี 6 อัมเตอรดัม – หมูบานกังหันลมซานสคันส – หมูบานชาวประมงโวเลนดัม – 
พระราชวังอัมสเตอรดมั-   จัตุรัสดัมสแควร  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือท่ี11 

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส(ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20
ก.ม.ใชเวลา 30นาที) หมูบานอนุรักษวัฒนธรรมเกาแกและวิถีชีวิตของชาว
เนเธอรแลนดสมัยกอนท่ีมีกลิ่นอายหรือสัญลักษณของความเปนเนเธอรแลนดไวได
อยางครบถวน อดีตในหมูบานน้ีมีกังหันลมกวา 800 ตัวที่ใชในงานอุตสาหกรรม
ตางๆ ซึ่งอาจจะลดนอยลงไปบางในปจจุบันและไดเปดเปนพิพิธภัณฑใหผูคนไดเขา
ชม นอกจากหมูบานซานส สคันส ยังมีโรงสาธิตวิธีการทําชีส และทํารองเทาไมให
ทานไดเขาชม อิสระใหทานเท่ียวชมหมูบานนารักแหงน้ี จากน้ัน นําทานเดินทางไป
ชมหมูบานชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใชเวลา 30
นาที)  ท่ีเคยต้ังอยูบริเวณปากอาวน้ําเค็มของทะเล “ไอซเซลเมียร” กอนท่ีรัฐบาลได



 

 

สรางเข่ือนสูงใหญปดทะเลเพ่ือสรางเปนกําแพงกั้นน้ําทวมและจัดทําเปนแหลง
อนุรักษน้ําจืด หลังจากน้ันโวเลนดัมจึงกลายเปนเมืองริมทะเลน้ําจืด ท่ียังคงอนุรักษ
วัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไวอยางนาสนใจ ขอเชิญเพลินชมบรรยากาศริมน้ําท่ีมีอากาศ
สดชื่น อิสระใหทานไดเดินเลน ชมเมืองและวิถีชีวติของชาวประมงดัชช ท่ียังคง
อนุรักษไวอยางดี หรือเลือกซื้อของที่ระลึกนารักๆ ภายในเมืองหมูบานชาวประมง
แหงน้ีจนกระทั่ง จากน้ัน นําทาน นําทานเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม 
(AMSTERDAM) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 12  (เมนูอาหารจีน)   

บาย  นําทานชม พระราชวังอัมสเตอรดัม (Royal Palace) (ถายรูปดานนอก) สรางขึ้น
ในป 1648 - 1654 เพ่ือใชเปนศาลาวาการเมือง จนมาในป 1808 ในสมัยของ
กษัตริย Lodewijk Napoleon จึงไดเปล่ียนเปนที่พักอาศัยของราชวงศปจจุบันนี้ 
พระราชวังแหงน้ีไดถูกใชเปนท่ีรับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี จากนั้น นํา
ทานเดินเท่ียวชมและเลือกซื้อสินคาท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) 
ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวง
ในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรืองอํานาจ นําทานเดินทางสู ยานคาลเวอร
สตรัส (Kalverstraat) เปนถนนสายหลักของการชอปปم�งของเมืองอัมสเตอรดัม 
โดยรานเส้ือผาสวนมากจะเปนรานแบรนดท่ัวไปท่ีคุณสามารถพบเห็นไดตามเมือง
หลักๆท่ัวโลก (อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง ) 

ท่ีพัก: Van der Valk Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)   
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 



 

 

 

 

วันท่ี 7 ทาอากาศยานโดฮา  –ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี16) 

09.30  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอัมเตอรดัมเพ่ือตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษีTax 
Refund กอนการเช็คอิน) 

12.45  ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เท่ียวบินท่ี  CX270 

วันท่ี 8 ทาอากาศยานโดฮา  –ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.55+1  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บกอ็ก แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.10  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินที ่CX619 

11.15  เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

23 - 30 Oct 2019  39,900 39,900 39,900 20,000 12,500 

18 - 25 Nov 2019  39,900 39,900 39,900 20,000 12,500 



 

 

03 - 10 Dec 2019  39,900 39,900 39,900 20,000 12,500 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 31 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 +4,000บาท =29,000 บาท 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 



 

 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) 
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ **
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลบัพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกนั   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบิน Cathay Pacific Airways น้ําหนัก 30 กิโลกรัมไมเกิน 2 ใบ 
ถือข้ึนเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเกบ็ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 



 

 

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภยัท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาท่ีบรษิัทฯ 

 อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 



 

 

4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินและไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว  

5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 

6.น้ําด่ืมบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน 

8. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท  

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวแลว)/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคเุทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบรษิัทประกันทั่วไปและควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 



 

 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

เอกสารประกอบการยืน่คํารองขอวีซาเชงเกน (Germany) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ 

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

  

1.  พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับ
ทางสถานฑูต 

2.  รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถายมี
อายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรปู,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทคเลนส 
และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

(ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 

 

 
3.  เอกสารสวนตัว (ถามี) 

- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 

 หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 

      - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปล
เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

      - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-
มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยู
ตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30วัน กอนยื่นคํา
รองขอวีซา) 

4.1 กรณีเปนพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทาน
ทํางานปจจุบัน โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และชวงเวลาท่ี
ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมา
ปฏบัิติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยาง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน)  

4.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ)  

4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน สถานทูต
ไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน 
กอนย่ืนคํารองขอวีซา) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ  

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงิน
ของตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย
จากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธ
รวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

4.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน 



 

 

แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญาเชา, 
โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวติัการเดิน
บัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา  

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง 
(Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีมี
รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวติัการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน 
เขา-ออก สม่ําเสมอ) 

ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พ่ี-นองทองเดียวกัน 
สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ 
- สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Bookbank) หรือมีประวัติการเดินบัญชี
ไมครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจาก
ธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัดหมาย
ยื่นวีซา 

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน 

เพ่ือประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํา



 

 

รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติั/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งข้ึน 

เม่ือทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบทุกกรณี 

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุก
กรณี 

หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกคร้ัง 

บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ี
เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหาก
สถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูตเพ่ือ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการยื่นคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ
แปลเอกสาร 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน (Germany) 



 

 

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ              ชาย             หญิง 

4. ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 

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

5. ท่ีอยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 

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

6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบาน (ถามี) 
.......................................... 

7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 

    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการ
งาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานท่ีทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรด
ระบุอยางชัดเจน) 

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



 

 

ท่ีอยูท่ีทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทท่ีทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 

9. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ              ⃣   โสด            ⃣   สมรส        ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา           ⃣   มาย          ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา             ⃣   แยกกันอยู 

11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานท่ีเกิด 
..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานท่ีเกิด 
...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานท่ีเกิด 
...................... 

14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 

15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา หรือไม (โปรดระบุรหัสประเทศ
และเลขวีซา ............................) 

ไมเคย 

เคยได  ใชไดตั้งแตวันท่ี .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 



 

 

                    ไมเคย           เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ หาก
ทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

                   ไมเคย          เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

              ตัวผูขอวีซาเอง                                มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/
บริษัท/องคกร) 

                    เช็คเดินทาง                                 กรุณาระบุช่ือ 
............................................................. 

    บัตรเครดิต                                    ความสัมพันธ ............................................................ 

                    เงินสด 

      หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต         กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

  

      เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 

- กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 
(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบรษิัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจ
สงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ไมรับผิดชอบทุกกรณ ี

        - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลที่ทานกรอกตองตรงกับ
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสงสถานทูต



 

 

ผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผลการพิจารณาวี
ซา 

        - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบบัจริงได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนท่ีไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

      เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 

        - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับบริษัท
ฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 

          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 

       หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 



 

 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง


