
 

 

รหัสทัวร ITV 1904017 
ทัวรเยอรมัน เบลเย่ียม เนเธอรแลนด เทศกาลดอกทิวลิป 8วัน 5คืน (CX) 
แฟรงเฟรต - มหาวิหารแฟรงก - Designer Outlet Roermond – ลองเรือหลังคากระจก -  
เมืองโคโลญจน - มหาวิหารโคโลญจน - เลเวอรคูเซน - เบลเย่ียม – เมืองบรัสเซลล -  
เมืองบรูจส - กรุงอัมเตอรดัม - หมูบานกังหนัซานส - สคันส - เมืองลิซเซ   
 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบินคาเธยแปซิฟค Cathay Pacific (CX) 
  

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 ป 
)ไมเสริมเตียง(  

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ที่
น่ัง 

หมาย
เหตุ 

28 เมษายน – 5 
พฤษภาคม  63 45,900 ราคาเด็ก 0-2 ป / 

Infant 50 % ของ
ราคาทัวร 

13,500 25  

13 – 20 พฤษภาคม 63 45,900 13,500 25  
 

**ราคาทัวรไมรวมคาวีซา + บริการ 4,000 บาท** 
 
 
 

 FLIGHT:  
 DEPARTURE: CX702  BKK-HKG 19.15-23.00 // CX289 HKG-FRA  00.35-
06.15+1 
 RETURN :      CX270  AMS-HKG  12.25-06.45+1 // CX619 HKG-BKK  
09.10-11.15 
 
วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    
15.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 

ช้ัน 4 เคานเตอรสายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�า
สัมภาระ 

19.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮองกง โดยสายการ
บิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินที ่CX702 **บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน** 



 

 

22.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแลบ็ก็อก ประเทศฮองกง แวะรอเปลี่ยน
เครื่อง **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน** 

 
วันที่สอง    ทาอากาศยานโดฮา – ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - เมืองแฟรงกเฟรต – มหา 

วิหารแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร  อาหารเท่ียง,เย็น 
 
00.35 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เท่ียวบินท่ี  

CX289  
06.40 น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา)  เมืองแหงศูนยกลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใช
เวลา 30 นาที) เมืองที่ต้ังอยูบนริมฝم�งแมน้ําไรน ของประเทศเยอรมัน เปนเมืองท่ีมี
ประวติัตอเน่ืองอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเปนเมืองท่ีกษัตริยและจักรพรรดิ
หลายพระองคเคยใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจบุัน นอกจากน้ี
เมืองแฟรงเฟรตยังเปนเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมัน
และเปนเมืองท่ีมีความร่ํารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดวย จากน้ัน นําทานชม 
มหาวิหารแฟรงกเฟรต (Frankfurt Cathedral)(ถายรูปดานนอก) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถูกสรางขึ้นแบบกอธิค ในชวง
ศตวรรษที ่13 ซ่ึงในอดีตกาลมหาวิหารแหงน้ียังใชเปนสถานที่ในการเลือกต้ัง
ผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาว
เยอรมันต้ังแตศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา จากน้ัน นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร 
(Romer Square) เปนหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ เปนสิ่งกอสรางประวัติศาสตรที่
ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ที่บริเวณน้ีถูกทิ้งระเบิดจากฝ�าย
พันธมิตรเมื่อคืนวันท่ี 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถ
เซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุง งาน
ประติมากรรมงดงามน้ีช่ือ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํ้าพุแหงความ
ยุติธรรม (Fountain of Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย



 

 

(Goddess Justitia) ต้ังอยูกลางจัตุรัสมอืซายถือตราช่ังแตมือขวาถือดาบดูนา
เกรงขาม บริเวณเดียวกัน เปนที่ต้ังของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต 
(Frankfurt City Hall) เปนอาคาร 3 หลังสรางติดกัน ดานหนาของอาคาร
ประกอบดวยรูปปم�นของจักรพรรดิโรมนัอันศักด์ิสิทธ์ิ 4 พระองค ตราเครื่องหมาย
ของตระกูลขุนนางและนาฬิกาอันแสดงถึงสัญลักษณแหงความเท่ียงธรรม จากน้ัน 
นําทานเดินทางสู เมืองโคเบลนซ )Koblenz))ระยะทาง123ก ม.ใชเวลา.1.30 ช่ัง
โมง ( เปนเมืองที่ไดรับการข้ึนทะเบียนมรดกโลก)Unesco) เปนเมืองโบราณที่มี
อายุกวา 2,000 ป ตัวเมืองน้ันต้ังอยูปากแมน้ําซ่ึงไหลมาบรรจบกัน 2 สาย คือ
แมน้ําโมเซล )Mosselle River) และแมน้ําไรน )Rhine Rover) จงึเปนเมืองที
สําคัญในการคาขายลองเรือเดินสินคาตางๆ  

 

 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่1 เมนูอาหารจีน 
บาย นําทานชม ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) (ถายรูปดานนอก)  

อีกหน่ึงปราสาทเกาแกที่ถูกสรางข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยทั่วไปสรางขึ้นเพ่ือ
กําหนดกฎหมาย สําหรับสินคาที่มีการหยุดและการจายเงินคาผานทางแมน้ําไรน 
ตอมาถูกครอบครองโดยกองทหารฝรั่งเศสและสวีเดนในสงครามสามสิบป และ
สุดทายในป1689 ถกูทําลายโดยชาวฝร่ังเศส ในชวงสงครามโลกครัง้ที่เกาปของ 150 
ป ในป 1815 ถูกสรางขึ้นมาใหมโดย William IV of Prussia และเปนท่ีจัดการ 



 

 

แสดงรวบรวมเราะแลวอาวุธเกาแกที่นาสนใจ จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมือง
โคโลญจน (ระยะทาง114ก.ม.ใชเวลา 1.30 ชัง่โมง) เมืองที่ต้ังอยูฝم�งแมน้ําไรน 
(Rhine River) และเปนเมืองเกาแกท่ีเคยอยูภายใตการปกครองของพวกโรมัน 
จากน้ัน นําทานชมมหาวิหารโคโลญจน (ถายรูปดานนอก) ชาวเยอรมันเรียกวา 
DOM เปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแหงน้ีใหญและสูงเปน
อันดับ 3 ของโลก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปจจุบันมหาวิหาร
โคโลญจนนับเปนจุดหมายสําคัญของเมืองโคโลญจนและของประเทศเยอรมนี ไดรบั
การข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 1996 ยานถนนคนเดิน 
Hohe Straße สองขางของถนนเรียงรายไปดวยรานคาคลาคลํ่าไปดวยผูคน 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่2 เมนูอาหารทองถิ่น 
ที่พัก          Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง)   
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติด
งานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันที่สาม    เมืองโคโลญจน – ดไีซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด – เมืองบรัสเซลส – อะตอม  
เม่ียม – จัตุรัสแกรนด พาเลส   อาหารเชา,เย็น 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที3่ 

นําทานเดินทางสู ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด (Designer Outlet 
Roermond) (ระยะทาง94ก.ม.ใชเวลา 1.30 ช่ังโมง)  อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคา
แบรนดเนมชั้นนําอยางจุใจ อาทิเชน GUCCI , PRADA , BALLY , BURBERRY 
, CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL 
, AEMANI , CLARK , DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ 
 (อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง) 
  



 

 

บาย           นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเวลา 2.30ช่ัง
โมง)  เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 
(Belgium) ต้ังอยูในทวีปยุโรปตะวันตก
เฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเปนประเทศเกาแกที่
มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป 
เปนประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู
ในยุโรปยคุกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโร
แมนติก จึงเปนประเทศที่มีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ดวยตีกรามบานชองและ
สถาปตยกรรมสําคัญๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง 
ซึ่งยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิ
คอยางครบถวน นอกจากน้ีเมืองบรัสเซลส ยัง
เปนที่ต้ังของสถานท่ีราชการที่มคีวามสําคัญของ
สหภาพยุโรป อยางเชน สํานักงานใหญของ
สหภาพยุโรป และ Nato จากน้ัน นําทานถายรูป
กับอะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM) ซ่ึงเปนประติมากรรมรปูอะตอมมหึมา ซ่ึงเปน
สัญลักษณจากการรวมตัว คร้ังแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อป ค.ศ. 1959 ผานชม
อาคารบานเรือนในยุคเกาๆสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางกอธิค และนีโอกอธิค 
ผานชมบริเวณพระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหงเบลเย่ียม (THE ROYAL 
PALACE OF BRUSSELS) ถายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) 
อนุสาวรียหนูนอยยืนปสสาวะ ซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง ถายภาพกับ จัตุรัสกรองด 
ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส 
(Grand Palace) ต้ังอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่ทองเท่ียวอันดับหน่ึง
ของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดลอมไปดวย
อาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค, โกธิค และ นีโอโกธิค เรยีกวาเปนจุดรวม
ของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซ่ึงอาคารสวนใหญน้ันจะสรางมาต้ังแตสมัยยคุ
กลาง โดยแตละอาคารท่ีลอมรอบจัตุรัสแหงน้ีอยูจะมีความสูงสงางามเปนอยางย่ิง 
อดีตอาคารเหลาน้ีเคยถูกทําลายดวยน้ํามือของทหารฝร่ังเศสท่ีใชปนใหญยิงทําลาย
ทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสพายเเพอยางยับเยินที่สงครามวอเตอรลู โดยไดรับการ



 

 

ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 
1998  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ม้ือที่4 เมนูอาหารจีน 
  จากน้ัน นําทานเขาท่ีพัก  
ที่พัก          Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรือระดับใกลเคียงกัน   

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)   
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติด
งานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันที่สี่         เมืองบรัสเซลล – เมืองบรูจส – เมืองเกนต - เมืองแอนทเวิรป  
                  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือท่ี5   

 จากน้ัน นําทานดินทางสู เมืองบรูจส )BRUGES) (รยะทาง 109 กิโลเมตร 1. 30
 ชม.) เมืองที่ถกูกลาวขานวาเปนเวนิ สแหงตอนเหนือ เปนเมืองที่เงียบสงบและมี
มนตเสนหของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จน
รับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ 
UNESCO นําทาน ชมเมืองบรูจน เมืองหลวง
ของแควนฟลันเดอร ที่ไดชื่อวาเปนเมืองที่สวย
ที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป ในอดีตบรูจสเคยเปน
เมืองทาที่สําคัญของเบลเยี่ยมแตเมื่อเมืองถูก
ปดลอมไมมีทางออกทะเล จึงเสียความเปน
เมืองทาใหแกแอนตเวิรป ซ่ึงกลายมาเปนทาเรือที่ใหญท่ีสุดของเบลเยี่ยม จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสูจัตุรัสเมืองเกา เพ่ือนําทานถายรูปคูกับหอระฆัง และศาลาวา
การเมืองบรูจส (Belfry & Halle) ศาลาวาการและหอระฆังแหงน้ีถูกสรางขึ้นในป
ค.ศ. 1248 หอระฆังแหงน้ีมีความสูงประมาณ 83 เมตร และมรีะฆังอยูประมาณ 
47 อันที่ยังคงอยูบนหอระฆัง ปจจุบันท่ีแหงน้ีเปรียบเสมือนเปนสัญลักษณของเมือ



 

 

งบรูจสแหงน้ี จากน้ัน นําทานชม โบสถพระแมมารี (Church of Our lady) 
โบสถแหงน้ีสรางข้ึนในปค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากน้ี
หามพลาดชมประติมากรรมแกะสลักจากหินออนที่ดูวิจิตร และงดงามชื่อวา
“Madonna & Child” จากการรังสรรคโดยศิลปนช่ือกองโลกชาวอิตาล ีไมเคิล 
แองเจโล จากน้ัน นําทานชมโบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy 
Blood)(ถายรูปดานนอก) ซ่ึงจะมกีารแหพระธาตุขึ้นทุกปในวันที่พระเยซูเสด็จข้ึนสู
สรวงสวรรค   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่6  เมนูอาหารทองถ่ิน  
บาย           นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเวลา 1ชัง่โมง) เมืองที่มี

ขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบลเย่ียม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุค
กลางเมืองเกนต ไดช่ือวาเปนรองนครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซ่ึง
แปลวาการรวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะที่ต้ังของเมืองอยูบริเวณที่แมน้ําสเกลต 
Scheldt River มาบรรจบกับแมน้ําไลส Lys River แมน้ําสองสายน้ีเปนเสน
เลือดลอเล้ียงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจน
ปจจุบัน จากน้ัน นาทานชม ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen)(ถายรูปดาน
นอก) หน่ึงในแลนดมารคสาคัญใจกลางเมืองเกนทปราสาทหินที่มีความสวยงาม 
ต้ังอยูริมคลองใจกลางเมือง สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ.1180 โดยเคานทฟลลิปแหง
แควนอัลซาส เพื่อเปนที่พานักของเหลาอัศวินในชวงสงครามครูเซด ตอมาถูกซื้อข้ึน
โดยสภาเมืองเกนท และถูกแปลงเปนหน่ึง
ในพิพิธภัณฑประจาเมืองในที่สุด จากน้ัน 
นาทานชม มหาวิหารเซนต บราโว(St. 
Bravo Cathedral) (ถายรปูดานนอก) 
สรางข้ึนในสมัยพระเจาชารลส ที ่5 เปน
ศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับ
ประดาดวยกระจกสีและแทนบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีคา
หลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหินออนแบบบาโรค และธรรมาสนหรือแทนสา
หรับเทศนาส่ังสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค จากน้ัน นําทานชม หอระฆัง
ประจําเมือง (THE BELFRY)(ถายรูปดานนอก) ที่สูงตระหงานถงึ 91 เมตร เปน



 

 

จุดเดนของเสนขอบฟ�า ที่ดานลางน้ันเปน หอประชมุสงฆ (CLOTH HALL) ที่มีมา
ต้ังแตทศวรรษที่ 15 และไดรับเกียรติเปนมรดก
โลกจาก UNESCO นําทานเดินเลนชม ถนน 
THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนน
สายเกาแกของเมืองเกนท เปนจุดชมวิวท่ีสวย
ที่สุดในเมืองโดยจะมีอาคารเกาแกต้ังแตสมัยยุค
กลางเรียงรายอยูสองฝم�งถนน จากน้ัน นําทาน
เดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเวลา 1.30ช่ังโมง) 
เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลสของประเทศเบลเย่ียม (Belgium) เมือง
แอนทเวิรปเปนที่รูจักกนัวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มี
การซ้ือขายกันท่ีเมืองแหงน้ี นอกจากน้ียังโดดเดนท้ังเร่ืองแฟช่ันแนวอาว็อง-การด 
และสถาปตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย จากน้ัน นําทานชม โบสถแหงเจาหญิง 
(Cathedral of Our Lady)(ถายรูปดานนอก) เปนโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญที่
สูงท่ีสุดในประเทศเบลเยียม เปนที่เล่ืองลือถึงถึงความงดงามท่ีถูกประดับตกแตง
อยางวิจิตรตระการตา ไมวาจะเปนตัวโบสถ ซุมประตู รูปปم�น ทางเดนิ เรียกไดวาทุก
อยางงดงามไรทีติ่ ดานในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปเตอร พอล รูเบ็น (Peter 
Paul Rubens) ซ่ึงเปนศิลปนชื่อดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผูช่ืนชอบศิลปะได
ชมกันที่โบสถแหงน้ี จากน้ัน นําทาชมศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป (Antwerp 
City Hall)(ถายรูปดานนอก) ซ่ึงตัง้ตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็เปนส่ิงที่ดึงดดู
นักทองเที่ยวไดมากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสท่ีผสมผสานสไตลเฟล
มิชเขากับอิตาเลียนไดอยางลงตัว  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร ม้ือที7่ เมนูอาหารจีน  
ที่พัก           Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรือระดับใกลเคียงกัน  

 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)   

  หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 



 

 

วันที่หา      เมืองแอนทเวิรป เมืองรอตเตอรดัม – บานลูกเตา ไคกคูมูส – Grote of St.  
Laurenskerk ยานบินเนนฮอฟ – ลองเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไน
เพชร    อาหาร เชา, เย็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือท่ี8   
นําทานสู เมืองรอตเตอรดัม 
(ROTTERDAM)(ระยะทาง126ก.ม.ใช
เวลา 2ช่ัวโมง) เมืองทาหลัก และเมืองท่ี
ใหญเปนอันดับสองของประเทศ
เนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามาส 
(MAAS RIVER) และยังเปนเมืองทาใหญ
ที่สุดแหงหน่ึงของโลกในป ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน 
"เมืองแหงสถาปตยกรรม ปจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป 
อเมริกา และแอฟริกา ทําใหที่น่ีมีระบบการขนสงที่ดีไมวาจะเปนการขนสงระหวาง
ประเทศหรือ ภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ท่ีตอง
สะอาดและตรงเวลา จากน้ัน นําทานถายรูปกับ บานลูกเตาไคกคูมูส (Kiji kubus 
The Cubic Houses) (ถายรปูดานนอก)  กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 
หลังซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม 
Piet Bloem จากน้ัน นําทานชม Grote of  St. Laurenskerk(ถายรูปดาน
นอก) โบสถแหงน้ีคือสถาปตยกรรมแบบโกธคิเพียงแหงเดียวในเมืองน้ี ต้ังอยูจุด
ศูนยกลางของเมือง นับวาเปนสถานที่สําหรับงานเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการจดัพิธี
การทางศาสนาสําคัญตางๆ ที่ไดถกูสรางครั้งแรกในป ค.ศ. 1400 และถูกการบูรณะ
ฟم�นฟูอีกทีในป ค.ศ.1950 หลังจากที่โดนสงครามถลมเมืองอยางหนัก จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู  กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) (ระยะทาง65ก.ม.ใชเวลา 1
ช่ังโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเทล 
(AMSTEL) เร่ิมกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดของเนเธอรแลนด มีประชากรประมาณ 1.5 ลานคน เปนเมืองศูนยกลาง
ทางประวัติศาสตร ทีส่ําคัญแหงหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวง
คริสตศตวรรษที่17 ซึ่งเปนชวงยุคทองของเนเธอรแลนด 



 

 

(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกใน
การชอปปم�ง) 

บาย            นําทานชม พระราชวังอัมสเตอรดัม (Royal 
Palace) (ถายรูปดานนอก) สรางข้ึนในป 1648 - 
1654 เพ่ือใชเปนศาลาวาการเมือง จนมาในป 1808 
ในสมัยของกษัตริย Lodewijk Napoleon จึงได
เปลี่ยนเปนที่พักอาศัยของราชวงศปจจุบันน้ี พระราชวัง
แหงน้ีไดถูกใชเปนท่ีรับรองพระราชอาคันตุกะของพระ
ราชินี จากน้ัน นําทานเดินเท่ียวชมและเลือกซื้อสินคาท่ี
บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงคราม
เพ่ือรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่
หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหง
ฝรั่งเศสเรืองอํานาจ นําทานเดินทางสู ยานคาลเวอรสตรัส )Kalverstraat) เปน
ถนนสายหลักของการชอปปم�งของเมืองอัมสเตอรดัม โดยรานเส้ือผาสวนมากจะเปน
รานแบรนดทั่วไปท่ีคุณสามารถพบเห็นไดตามเมืองหลักๆท่ัวโลก  จากน้ันเรือจอดสง
ทานท่ีสถาบันเจียระไนเพชร )Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไน
เพชรของเนเธอรแลนด ไดรบัการยกยองวาดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมขั้นตอนการ
คัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให
เปนอัญมณีที่มีคาที่สุด สําหรับทานท่ีตองการเปนเจาของอัญมณีลํ้าคา เชิญทาน
เลือกซื้อเพชรช้ันดีพรอมรับรองดวย Certificate จากบริษัทฯที่มีช่ือเสียง จากน้ัน 
นําทาน ลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานได
เห็นบานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาต้ังแตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปน
อาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช้ันบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน 
ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถงึ 2,500 หลัง แลวไปชม
เขตที่เกาแกที่สุดของอัมสเตอดัม 

 
 
 
 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 9 เมนูอาหารจีน 
ที่พัก           Tulip Inn Antwerpen  หรือระดับใกลเคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
 หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 
วันที่หก      อัมเตอรดัม – หมูบานกังหันลมซานสคันส – หมูบานชาวประมงโวเลนดมั – เมือง

ลิซเซ – สวนเคอเคนฮอฟ   อาหาร เชา  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่10 

จากน้ัน นําทานเดินทางไปชม หมูบาน
ชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) 
(ระยะทาง22ก.ม.ใชเวลา 30นาที)  ท่ีเคย
ต้ังอยูบริเวณปากอาวน้ําเค็มของทะเล “ไอซ
เซลเมียร” กอนที่รัฐบาลไดสรางเข่ือนสูงใหญ
ปดทะเลเพื่อสรางเปนกําแพงกั้นน้ําทวมและ
จัดทําเปนแหลงอนุรักษน้ําจืด หลังจากน้ันโวเลนดัมจึงกลายเปนเมืองริมทะเลน้ําจืด ที่
ยังคงอนุรักษวฒันธรรมด้ังเดิมเอาไวอยางนาสนใจ ขอเชิญเพลินชมบรรยากาศรมิน้ํา
ที่มีอากาศสดช่ืน อิสระใหทานไดเดินเลน ชมเมืองและวิถีชีวติของชาวประมงดชัช ที่
ยังคงอนุรักษไวอยางดี หรือเลือกซื้อของที่ระลึกนารักๆ ภายในเมืองหมูบาน
ชาวประมงแหงน้ี จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส)ZAANSE 
SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเวลา 30นาที) หมูบานอนุรักษวฒันธรรมเกาแก
และวิถีชีวิตของชาวเนเธอรแลนดสมัยกอนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณของความเปน
เนเธอรแลนดไวไดอยางครบถวน อดีตในหมูบานน้ีมีกงัหันลมกวา 800 ตัวท่ีใชใน
งานอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงอาจจะลดนอยลงไปบางในปจจุบันและไดเปดเปน
พิพิธภัณฑใหผูคนไดเขาชม นอกจากหมูบานซานส สคันส ยังมีโรงสาธิตวิธีการทําชีส 
และทํารองเทาไมใหทานไดเขาชม อิสระใหทานเที่ยวชมหมูบานนารกัแหงน้ี จากน้ัน 



 

 

นําทานดินทางสู เมืองลิซเซ)Lisse) ซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและสําคัญของ
ฮอลแลนด เมืองลิซเซอยูหางจากอัมสเตอรดัมเพียง 29 กโิลเมตร  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที1่1  เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย จากน้ัน นําทานชม สวนเคอเคนฮอฟ สวนสวรรคที่เต็มไปดวยดอกทวิลิปหลากสีสัน

นับลานตน บานสะพร่ังอยูท่ัวบริเวณ ต้ังอยูในเมืองลิซเซ )Lisse) เปนสวนท่ีมี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปจาก 800 สาย

เนเธอรแลนดแลว พันธุอีก นอกจากดอกทิวลิปจะนับวาเปนสัญลักษณของประเทศ 
ภายในสวนน้ียังมีดอกไมชนิดอ่ืนๆ ใหไดชมอีกมากมาย อยางเชน ดอกลิลล่ี ดอกแดฟ
โฟดิล หรือนาซิสซัส ดอกไฮยาซินธ รวมถึงดอกกลวยไม ที่แขงกันบานชูชออวดความ
สวยงามแบบไมมีใครยอมใคร ออกดอกบานสะพร่ังอยูดูละลานตา สวนไดถูก
ออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทางเดินอันรม
รื่น บางกม็ีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกบั   ดอกไมมากมาย มกีารจัดสวนตัวอยาง การวางแผน
จัดปลูกไมดอกไม  

 

 
 



 

 

   
 
 
 
 
 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 12 เมนูอาหารจีน 
พัก             Van der Valk Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 
วันที่เจ็ด      ทาอากาศยานอัมเตอรดัม  –ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่16) 
09.30 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอัมเตอรดัมเพื่อตรวจเช็คเอกสาร

การเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษีTax 
Refund กอนการเช็คอิน) 

12.45 น.   ออกเดินทางกลับสูทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เท่ียวบินท่ี  CX270 
 
วันที่แปด      ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
06.55+1 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.10 น.      ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX619 
11.15 น.       เดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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



 

 

หมายเหตุ  :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรอืวันหยุด เปนตน โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 30 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 29,000 บาท  
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ
ตามที่บรษิัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบัและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอาย ุ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
 



 

 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 
5.อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
ต๋ัวกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)  
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกนั ขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**    
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7
กิโลกรัม และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ และ
กรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  
 
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี  

- การสูญเสียชีวิต /อวยัวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16  ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1, 000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 นคุมครอง 500ป หรือมากกวา 75 ป วงเงิ , 000 บาท  
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500, 000 บาท  



 

 

  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50, 000  บาท  
  ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ .ร.บ. ธรุกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทัง้น้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษัทฯ 
 
7.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเครื่องบิน  
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและนํ้าใจจากทาน 
7.นํ้าดื่มบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแลว ) 
 
8.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
 
 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   



 

 

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ โดยทั้งน้ีการทําประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว  
ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี ทานสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได ได  กรณีทาน
ตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 
13. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน) Belgium( 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา15 -วันทําการ 20 
 **ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย  **  
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไขรวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมต่ํากวา  6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2- 3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา  )หาก
 (มีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาทีหาก
ผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบรษัิททัวร      เพ่ือนําไปแสดงตอ
สถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสหีนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด  2 x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูป
ถายมีอายุไมเกิน3 เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 



 

 

 **หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 

 
 
 
 
 

ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ 
 
3. เอกสารสวนตัว )ถามี (  

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ )ภาษาไทย(  
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส /สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร ) กรณีคูสมรสเสียชีวิต( 
 - สําเนาทะเบียนบาน /สกุล (ถาเคยมกีารเปล่ียน)-สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ  
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาสูติบัตร  
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาสูติบัตร  
 - หนังสือยินยอมจากบดิา -มารดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา  
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา -มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพยีงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา -



 

 

มารดา จะตองมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกบัยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต /อําเภอตามห ลักฐานที่
อยูตามทะเบียนบานของทาน )พรอมแนบสําเนาพาสปอรต   (สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา/
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดามารดา จําเปนตองเดินทางไป-
แสดงตัวพรอมกบับตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ท่ีรับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 

 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่น

คํารองขอวีซา) 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบตํุาแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และ
ชวงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบช่ืุอประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
4. 2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา )พค. 0403(, หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ )DBD(, )คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน( 
4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบบัจรงิจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี
อายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
4. 5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูสมรสเสียชีวิต(, หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกบัสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี) Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน จดหมาย)ช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน( 
 



 

 

4. 6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ )Freelance(, 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาท ิรูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน  )จดหมาย ช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น( 
 

5. หลักฐานการเงิน )เอกสารมีอายุ 15  วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา( 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใช Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน 
)กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา  -ออก สมํ่าเสมอ ( และมี
ยอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเหน็วามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 
5. 2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง )Sponsor Letter( พรอมขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และหนังสือสนับสนุน
คาใชจายจากธนาคาร) Bank Guarantee และ  (Statement รายการเดินบญัชียอนหลัง  6
เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบญัชีท่ีสมบูรณ มียอดเงนิ เขา-ออก สมํ่าเสมอ) 
 

 ทั้งน้ี ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา พ่ี-นองทอง  /
กดชื่อ - สกุล ใหตรงกบัพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

 
หมายเหตุ: หากสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ  ) Book Bank( หรือมปีระวติัการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขที่กําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่
ออกจากธนาคารเทาน้ัน )Bank Statement 

 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ครอบคลุม  3 -5 วัน กอนวัน
นัดหมายย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
 



 

 

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติัขอมูลสวนตัวแทนผูสมัคร/ได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง/ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งข้ึน 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย )โปรด แตงกายสุภาพ( ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาที่เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทตู และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าเรียนสถานทูต
เพื่อพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนาม
ของบริษัทฯ 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเนเธอรแลนด จําเปนตองแปลเปน
ภาษาอังกฤษจาก ศูนยรับแปลเอกสารท่ีผานการรับรองถูกตองตามกฎหมาย เทานัน้ !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย )โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง(  
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษทัไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 



 

 

แบบฟอรมสาํหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (Belgium) 

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
1 .ช่ือ  - นามสกุล )ภาษาอังกฤษ (   ............................................................................................ ........ 

2 .ช่ือ -  สกุลเดิม )ตอนเกิด  (    ......................................................................................... .......... 
3 .เพศ    ชาย          หญิง 
4 .ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน  )ภาษาอังกฤษ(  

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

ที่อยู .5พํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษ)  
............................................................................................................................................................. 

 .................................................รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส  ............................................. . 
6.โทรศัพทมือถือ )โปรดระบุ( ...........................................  ... โทรศัพทบาน )ถา มี ( ........................................  

7 .อาชีพปจจุบัน ....................................................  
    ตําแหนงงาน )ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน ( ......................................................................  
8. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย )หากประกอบกิจการคาขาย  โปรดระบุอยางชัดเจน( 

........................................................................................ ...................................................................... 
ที่อยูที่ทํางาน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน /............ อีเมล....................โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ... ..........................  
9. รายไดตอเดือน  ........................................................... บาท 

10 .สถานภาพ     ⃣   โสด     ⃣   สมรส  ⃣    แตงงาน )ไมจดทะเบียน (  
  ⃣   หยา   ⃣ มาย  ⃣   อยูกินฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู 

11.  ช่ือ -.............................................  วัสกุลคูสมรส (ถามี) น/เดือน/ป เกิด ................  สถานที่เกิด  .....................  
21.  ช่ือ -สกุล ของบิดา   ..................................................... วัน /เดือน/ ป เกิด ................. สถานที่เกิด  ......................  
31.  ช่ือ -สกุล ของมารดา   ..................................................วั น/เดือน/ป เกิด ................  สถานที่เกิด  ......................  

14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม )ถามี (โปรดระบุ 
      เลขพาสปอรต  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ณ ประเทศ  ...................  
15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีผ่านม า หรือไม )โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา 
............................( 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที่  ..............................................  ถึงวันที่  ..................................................  

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  )กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ (  ……………………………………… 
17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  )เหตุผลในการปฏิเสธ( .................................................................  



 

 

18 . ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให  ) บิดา -มารดา/ ญาติ /บริษัท/องคกร ) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ................................................... .......... 
   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ ................................................... ......... 

   เงินสด 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต         กรณีวซีาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมดัจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

)เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร( พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจ
สงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารท่ีจะใชย่ืนสถานทูต เน่ืองจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผล
การพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบบัจรงิได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน )ระบุเปนภาษาอังกฤษ (ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนท่ีไดรับ และวนัเดือนปที่เริ่มงาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทางใบนัดหมาย/สําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง )Passport) และเอกสารฉบับจริงสาํหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ 

อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
       ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกาเพื่อใหสถานทูตดูประวติัการเดินในชวงที่ผานมา 

 
 
 
 
 



 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 

 
 
 

 
 


