
 

 

รหัสทัวร ITV2000347 
ทัวรยุโรป เทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เบลเย่ียม เนเธอรแลนด 8วัน 5คืน (QR) 
แฟรงเฟรต - มหาวิหารแฟรงกเฟรต - Designer Outlet Roermond - ลองเรือแมน้ํา - เมือง
โคโลญจน - มหาวิหารโคโลญจน - เลเวอรคูเซน - เบลเยี่ยม - เมืองบรัสเซลล - เมืองบรจูส - 
กรุงอัมเตอรดัม  - หมูบานกังหันซานส สคันส - เมืองลิซเซ – สวนดอกทิวลิปเคอเตนฮอฟ 
 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาตารแอรเวย Qatar Airways (QR) 
  

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก0-2 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

ที่
นั่ง หมายเหต ุ

25 มี.ค. – 01 
เม.ย. 63 49,888 

ราคาเด็ก 0-2 ป / 
Infant 50 % ของราคา

ทัวร 

13,500 31  

02 – 09 เม.ย. 63 49,888 13,500 31  
29 เม.ย. – 6 พ.ค. 

63 49,888 13,500 31  

21 – 28  พ.ค.  
63 49,888 13,500 31  

 

** ราคาทัวรรวมคาวีซา + บริการ ** 

 FLIGHT: 
DEPARTURE: QR981  BKK-DOH 20.10 – 23.59 // QR069  DOH-FRA  01.50- 

06.40+1 
RETURN :      QR274  AMS-DOH  16.15-23.35 // QR834  DOH-BKK  02.05- 

12.55+1 
 
*หมายเหตุ: พรีเรียดเดินทางกรุป 02 – 09 เมษายน 2563 

ไฟลทขาไปจะเปน  QR833  BKK-DOH 20.40 – 23.50 // QR069  
DOH- FRA  01.35-07.10+1 

 
 
 
 



 

 

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    
 
16.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 
เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมี
เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�าสัมภาระ 

20.10 น. ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา  เท่ียวบินที่ QR981  
23.59 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน** 
 
วันที่สอง      ทาอากาศยานโดฮา – ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต – เมืองโคโลญจน 
                  อาหารเที่ยง,เย็น 
 
01.50 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที่ QR069  
06.40 น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถ่ินชากวา

ประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา)  เมืองแหงศูนยกลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของ
เยอรมนี จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ระยะทาง13
ก.ม.ใชเวลา 30นาที) เมืองท่ีต้ังอยูบนริมฝم�งแมน้ําไรน ของประเทศเยอรมัน เปน
เมืองที่มีประวติัตอเน่ืองอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเปนเมืองที่กษตัริยและ
จักรพรรดิหลายพระองคเคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน 
นอกจากน้ีเมืองแฟรงเฟรตยังเปนเมืองศนูยกลางของการคมนาคมการคาของ
ประเทศเยอรมันและเปนเมืองท่ีมีความร่ํารวยมากท่ีสุดในสหภาพยุโรปอีกดวย 
จากน้ัน นําทานชม มหาวิหารแฟรงกเฟรต (Frankfurt Cathedral)(ถายรูป
ดานนอก) มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิที่มีขนาดใหญท่ีสุดแหงเมืองแฟรงกเฟรต ถกูสรางขึ้น
แบบกอธิค ในชวงศตวรรษที ่13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแหงน้ียังใชเปนสถานท่ีใน
การเลือกตั้งผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจกัร และเปนสัญลักษณแหงศูนยรวม



 

 

จิตใจของชาวเยอรมันต้ังแตศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา จากน้ัน จัตุรัสโรเมอร 
(Romer Square) เปนหัวใจของเมือง
เกาเล็กๆ เปนสิ่งกอสรางประวติัศาสตรท่ี
ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี
สอง ที่บริเวณน้ีถูกทิ้งระเบิดจากฝ�าย
พันธมิตรเมื่อคืนวันท่ี 22 มีนาคม ค.ศ. 
1944 อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย 
โบสถเซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซงุ 
งานประติมากรรมงดงามน้ีช่ือ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํา้พุแหงความ
ยุติธรรม (Fountain of Justice) เปนเทพธิดาแหงความยุติธรรมช่ือจัสทิเตีย
(Goddess Justitia) ต้ังอยูกลางจัตุรัสมอืซายถือตราช่ังแตมือขวาถือดาบดูนา
เกรงขาม บริเวณเดียวกัน เปนที่ต้ังของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต 
(Frankfurt City Hall) เปนอาคาร 3 หลงัสรางติดกัน ดานหนาของอาคาร
ประกอบดวยรูปปم�นของจักรพรรดิโรมนัอันศักด์ิสิทธิ ์4 พระองค ตราเครื่องหมาย
ของตระกูลขุนนางและนาฬิกาอันแสดงถึงสัญลักษณแหงความเท่ียงธรรม  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่1 เมนูอาหารจีน 
บาย นําทานชม จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองโคเบลนซ (Koblenz)(ระยะทาง123 

ก.ม.ใชเวลา 1.30 ชัว่โมง)  เปนเมืองท่ีไดรบัการข้ึนทะเบียนมรดกโลก(Unesco) 
เปนเมืองโบราณท่ีมีอายุกวา 2,000 ป ตัวเมืองน้ันต้ังอยูปากแมน้ําซึ่งไหลมาบรรจบ
กัน 2 สาย คือแมน้ําโมเซล (Mosselle River) และแมน้ําไรน (Rhine Rover) จึง
เปนเมืองทีสําคัญในการคาขายลองเรือเดินสินคาตางๆ ปราสาท Stolzenfels 
(Stolzenfels Castle) (ถายรปูดานนอก)  อีกหน่ึงปราสาทเกาแกที่ถูกสรางขึ้นใน
สมัยศตวรรษที ่13 โดยทั่วไปสรางขึ้นเพื่อกําหนดกฎหมาย สําหรับสินคาที่มีการหยุด
และการจายเงินคาผานทางแมน้ําไรน ตอมาถกู ครอบครองโดยกองทหารฝร่ังเศสและ
สวีเดนในสงครามสามสิบป และสุดทายในป1689 ถูกทําลายโดยชาวฝร่ังเศส ในชวง
สงครามโลกคร้ังที่เกาปของ 150 ป ในป 1815 ถกูสรางขึ้นมาใหมโดย William IV 
of Prussia และเปนท่ีจัดการ แสดงรวบรวมเราะแลวอาวุธเกาแกท่ีนาสนใจ ไดเวลา
นําทานเดินเลนภายในเมืองโคเบลนซ จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน 



 

 

(ระยะทาง 114 ก.ม.ใชเวลา 1.30 ชัว่โมง) เมืองที่ตั้งอยูฝم�ง แมน้ําไรน (Rhine 
River) และเปนเมืองเกาแกท่ีเคยอยูภายใตการปกครองของพวกโรมัน จากนัน้ นํา
ทานชมมหาวิหารโคโลญจน (ถายรูปดานนอก) ชาวเยอรมันเรียกวา DOM เปนศา
สนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแหงน้ีใหญและสูงเปนอันดับ 3 ของ
โลก สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปจจุบันมหาวิหารโคโลญจน
นับเปนจุดหมายสําคัญของเมืองโคโลญจนและของประเทศเยอรมนี ไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป 1996 ยานถนนคนเดิน Hohe 
Straße สองขางของถนนเรียงรายไปดวยรานคาคลาคลํ่าไปดวยผูคน หลกัจากน้ัน
อิสระใหทานเดินชมเมืองในยานเมืองเกา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ม้ือที2่ เมนูอาหารทองถ่ิน 
ที่พัก          : Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง)   
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง 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) (ระยะทาง 94 ก.ม.ใชเวลา 1.30 ช่ัวโมง)  อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมช้ันนําอยางจุใจ อาทิเชน GUCCI , PRADA , BALLY , 
BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , 
SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , DESIGUAL , KIPLING , 
LEVI’S ฯลฯ (อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 
  



 

 

บาย          นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) 
(ระยะทาง149ก.ม.ใชเวลา 2.30ช่ัวโมง)  
เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) 
ต้ังอยูในทวีปยุโรปตะวนัตกเฉียงเหนือ เบล
เยี่ยมเปนประเทศเกาแกที่มีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 1,000 ป เปนประเทศเล็กๆแสนสวยงาม 
เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึง
เปนประเทศที่มีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ดวยตีกรามบาน
ชองและสถาปตยกรรมสําคัญๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยงั
คงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอยางครบถวน 
นอกจากน้ีเมืองบรัสเซลส ยังเปนท่ีต้ังของสถานท่ีราชการที่มคีวามสําคัญของสหภาพ
ยุโรป อยางเชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรป และ Nato จากน้ัน นําทานถายรูป
กับอะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM) ซึ่งเปนประติมากรรมรปูอะตอมมหึมา ซึ่งเปน
สัญลักษณจากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อป ค.ศ. 1959 ผานชม
อาคารบานเรือนในยุคเกาๆสถาปตยกรรมท่ี
ผสมผสานระหวางกอธิค และนีโอกอธิค ผานชม
บริเวณพระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหงเบล
เย่ียม (THE ROYAL PALACE OF 
BRUSSELS) ถายภาพกับ แมนาคิน พิส 
(MANNEKEN PIS) อนุสาวรียหนูนอยยืนปสสาวะ ซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง 
ถายภาพกับ จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา 
จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ต้ังอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่
ทองเที่ยวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากที่สุดของ
ยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค, โกธิค และ นีโอ
โกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึ่งอาคารสวนใหญน้ัน
จะสรางมาต้ังแตสมัยยคุกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตุรัสแหงน้ีอยูจะมีความสูง
สงางามเปนอยางยิ่ง อดีตอาคารเหลาน้ีเคยถกูทําลายดวยน้ํามือของทหารฝรั่งเศสท่ี
ใชปนใหญยิงทําลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝร่ังเศสพายเเพอยางยับเยินท่ีสงครามวอ



 

 

เตอรล ูโดยไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1998 จากน้ันปลอยอิสระใหแกทานชอปปم�ง 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ม้ือที่4 เมนูอาหารจีน 
  จากน้ันนําทานเขาท่ีพัก  
ที่พัก          : Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรือระดับใกลเคียงกัน   

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

วันที่สี่        เมืองบรสัเซลล – เมืองบรูจส – เมืองเกนต - เมืองแอนทเวิรป                          
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา             รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที5่   

 จากน้ัน นําทานดินทางสู เมืองบรูจส (BRUGES) (109 กิโลเมตร 1.30 ชม.) เมือง
ที่ถูกกลาวขานวาเปนเวนิ  สแหงตอนเหนือ เปนเมืองท่ีเงียบสงบและมีมนตเสนหของ
อารยธรรมในสมัยยคุกลาง จนรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ 
UNESCO นําทาน ชมเมืองบรูจน เมืองหลวงของ
แควนฟลันเดอร ที่ไดชือ่วาเปนเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมือง
หน่ึงของยุโรป ในอดีตบรูจสเคยเปนเมืองทาที่สําคัญ
ของเบลเย่ียมแตเมื่อเมืองถูกปดลอมไมมีทางออก
ทะเล จึงเสียความเปนเมืองทาใหแกแอนตเวิรป ซึ่ง
กลายมาเปนทาเรือท่ีใหญที่สุดของเบลเยี่ยม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูจัตุรัสเมืองเกา เพ่ือนําทานถายรูปคูกบัหอระฆัง และศาลา
วาการเมืองบรูจจ (Belfry & Halle) ศาลาวาการและหอระฆังแหงน้ีถูกสรางขึ้น
ในปค.ศ. 1248 หอระฆังแหงน้ีมีความสูงประมาณ 83 เมตร และมรีะฆังอยู
ประมาณ 47 อันท่ียังคงอยูบนหอระฆัง ปจจบัุนที่แหงน้ีเปรียบเสมอืนเปนสัญลักษณ
ของเมืองบรูจจแหงน้ี จากน้ัน นําทานชม โบสถพระแมมาร ี(Church of Our 



 

 

lady) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นในปค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร 
นอกจากน้ีหามพลาดชมประติมากรรมแกะสลักจากหินออนที่ดูวิจิตร และงดงามช่ือ
วา“Madonna & Child” จากการรังสรรคโดยศิลปนชื่อกองโลกชาวอิตาล ีไมเคิล 
แองเจโล จากน้ัน นําทานชมโบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ (Basilica of the Holy 
Blood)(ถายรูปดานนอก) ซึ่งจะมกีารแหพระธาตุขึ้นทุกปในวันท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสู
สรวงสวรรค  จากน้ันปลอยอิสระใหแกทานบริเวณตลาด 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่6  เมนูอาหารทองถ่ิน  
บาย            นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) 

(ระยะทาง51ก.ม.ใชเวลา 1ช่ัวโมง) เมืองที่มี
ขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนน
หนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยคุกลาง
เมืองเกนต ไดชื่อวาเปนรองนครปารีสเพียง
แหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการ
รวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะที่ต้ังของ
เมืองอยูบริเวณท่ีแมน้ําสเกลต Scheldt 
River มาบรรจบกบัแมน้ําไลส Lys 
River แมน้ําสองสายนี้เปนเสนเลือดลอ
เล้ียงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับ
ศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน 
จากน้ัน นาทานชม ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen)(ถายรูปดานนอก) 
หน่ึงในแลนดมารคสาคัญใจกลางเมืองเกนทปราสาทหินท่ีมีความสวยงาม ต้ังอยูริม
คลองใจกลางเมือง สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1180 โดยเคานทฟลลิปแหงแควนอัลซาส 
เพ่ือเปนที่พานักของเหลาอัศวินในชวงสงครามครูเซด ตอมาถูกซื้อข้ึนโดยสภาเมือง
เกนท และถูกแปลงเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑประจาเมืองในท่ีสุด จากน้ัน นาทานชม 
มหาวิหารเซนต บราโว(St. Bravo Cathedral) (ถายรูปดานนอก) สรางขึ้นใน
สมัยพระเจาชารลส ที ่5 เปนศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาดวย
กระจกสีและแทนบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มคีาหลายช้ิน ทั้ง
ผลงานประติมากรรมหนิออนแบบบาโรค และธรรมาสนหรือแทนสาหรับเทศนาสั่ง



 

 

สอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค จากน้ัน นําทานชม หอระฆังประจําเมือง 
(THE BELFRY)(ถายรูปดานนอก) ที่สูงตระหงานถึง 91 เมตร เปนจุดเดนของเสน
ขอบฟ�า ที่ดานลางน้ันเปน หอประชุมสงฆ (CLOTH HALL) ที่มีมาต้ังแตทศวรรษท่ี 
15 และไดรับเกียรติเปนมรดกโลกจาก UNESCO นําทานเดินเลนชม ถนน THE 
GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเกาแกของเมืองเกนท เปนจุดชมววิท่ี
สวยที่สุดในเมืองโดยจะมีอาคารเกาแกต้ังแตสมัยยุคกลางเรียงรายอยูสองฝم�งถนน 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเวลา 
1.30ช่ัวโมง) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเซลสของประเทศเบลเยี่ยม 
(Belgium) เมืองแอนทเวิรปเปนที่รูจักกันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก 
เพชรเกือบ 70% มกีารซื้อขายกันที่เมืองแหงน้ี นอกจากน้ียังโดดเดนทั้งเร่ืองแฟช่ัน
แนวอาว็อง-การด และสถาปตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย จากน้ัน นําทานชม โบสถ
แหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady)(ถายรูปดานนอก) เปนโบสถสไตล
โกธิคขนาดใหญท่ีสูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เปนท่ีเล่ืองลือถึงถึงความงดงามท่ีถกู
ประดับตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ไมวาจะเปนตัวโบสถ ซุมประตู รูปปم�น ทางเดิน 
เรียกไดวาทุกอยางงดงามไรท่ีติ ดานในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปเตอร พอล รู
เบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปนชื่อดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผูช่ืน
ชอบศิลปะไดชมกันที่โบสถแหงน้ี จากน้ัน นําทาชมศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป 
(Antwerp City Hall)(ถายรูปดานนอก) ซึง่ต้ังตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็เปน
ส่ิงท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสท่ี
ผสมผสานสไตลเฟลมิชเขากับอิตาเลียนไดอยางลงตัว  

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร ม้ือที7่ เมนูอาหารจีน  
ที่พัก           : Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรือระดับใกลเคียงกัน  

 (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)   
  หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม
ติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 



 

 

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

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  ม้ือที่8   

นําทานสู เมืองรอตเตอรดัม (ROTTERDAM)(ระยะทาง100ก.ม.ใชเวลา 1.30
ชั่วโมง) เมืองทาหลัก และเมืองท่ีใหญเปนอันดับ
สองของประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา
มาส (MAAS RIVER) และยังเปนเมืองทาใหญ
ที่สุดแหงหน่ึงของโลกในป ค.ศ. 2007 เมืองน้ี
ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหง
สถาปตยกรรม ปจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา 
และแอฟริกา ทําใหท่ีน่ีมีระบบการขนสงที่ดีไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศ
หรือ ภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและ
ตรงเวลา จากน้ัน นําทานถายรูปกับ บานลูกเตาไคกคมููส (Kiji kubus The 
Cubic Houses) (ถายรูปดานนอก)  กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง
ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet 
Bloem จากน้ัน นําทานชม Grote of  St. Laurenskerk(ถายรูปดานนอก) 
โบสถแหงน้ีคือสถาปตยกรรมแบบโกธิคเพียงแหงเดียวในเมืองน้ี ต้ังอยูจุดศูนยกลาง
ของเมือง นับวาเปนสถานท่ีสําหรับงานเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการจดัพิธีการทาง
ศาสนาสําคัญตางๆ ท่ีไดถูกสรางคร้ังแรกในป ค.ส. 1400 และถูกการบูรณะฟم�นฟูอีก
ทีในป ค.ศ.1950 หลังจากท่ีโดนสงครามถลมเมืองอยางหนัก จากน้ัน นําทานสู กรุง
เฮก (THE HAGUE)(ระยะทาง23ก.ม.ใชเวลา 30 นาที)  เมืองใหญเปนอันดับ 3 
ของเนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและรอตเตอรดัม ปจจบุนักรุงเฮก เปน
ที่ต้ังของรัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแหงรัฐ รวมไปถึงเปนเมืองท่ี
ประทับของพระราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย 
(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง) 



 

 

บาย           นําทานผานชม ยานบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เปนยานเกาแกของเมืองเฮก และ
เปนท่ีต้ังของ หอคอยแหงอัศวิน (Hall of Knights) ถูกใชเปนสถานที่กลาวพระราช
ดํารัสของกษัตริยตอนรับพระราชอาคันตุกะ และเปนจัดประชุมรัฐสภาหรืองาน
สําคัญๆประจําเมือง จากน้ัน นําทานเดินทางสู 
Dagelijkse Groemarkt เปนถนนชอปปم�ง
สําคัญของเมืองสองขางทางเรียงรายดวยรานคา 
สินคาทองถิ่น รานอาหารและคาเฟ�ตามอาคาร
เกา จากน้ัน นําทานชมกรุงอัมสเตอรดัม ดวย
บรรยากาศการลองเรือหลังคากระจก เรือจะ
ลองไป  ตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานได
เห็นบานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาต้ังแต
ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคาร
ทรงแคบ ทีม่ีตะขออยูช้ันบนสุดของอาคารเอาไว
ขนเฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพท่ีอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 
2,500 หลัง แลวไปชมเขตที่เกาแกที่สุดของอัมสเตอดัม จากน้ันเรอืจอดสงทานที่
สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ
เนเธอรแลนด ไดรับการยกยองวาดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก ชมข้ันตอนการคดัเลือก
เพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญ ตลอดจนข้ันตอนการเจียระไนใหเปนอัญ
มณีท่ีมีคาที่สุด สําหรับทานที่ตองการเปนเจาของอัญมณีล้ําคา เชิญทานเลือกซื้อ
เพชรชั้นดีพรอมรับรองดวย Certificate จากบรษัิทฯที่มีชื่อเสียง 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที่ 9 เมนูอาหารจีน 
ที่พัก           : Tulip Inn Antwerpen  หรือระดับใกลเคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 



 

 

วันที่หก      อัมเตอรดัม – หมูบานกังหนัลมซานสคันส – หมูบานชาวประมงโวเลนดมั -เมือง
ลิซเซ – สวนเคอเคนฮอฟ    อาหาร เชา  

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่10 

จากน้ัน นําทานเดินทางไปชม หมูบาน
ชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) 
(ระยะทาง22ก.ม.ใชเวลา 30นาที)  ที่เคย
ต้ังอยูบริเวณปากอาวน้ําเค็มของทะเล 
“ไอซเซลเมียร” กอนที่รัฐบาลไดสรางเข่ือน
สูงใหญปดทะเลเพ่ือสรางเปนกําแพงกั้นน้ํา
ทวมและจัดทําเปนแหลงอนุรักษน้ําจืด หลังจากน้ันโวเลนดัมจงึกลายเปนเมืองริม
ทะเลน้ําจืด ท่ียังคงอนุรักษวฒันธรรมด้ังเดิมเอาไวอยางนาสนใจ ขอเชิญเพลินชม
บรรยากาศรมิน้ําท่ีมีอากาศสดช่ืน อิสระใหทานไดเดินเลน ชมเมืองและวิถีชีวติของ
ชาวประมงดัชช ท่ียังคงอนุรักษไวอยางดี หรอืเลือกซื้อของท่ีระลึกนารักๆ ภายใน
เมืองหมูบานชาวประมงแหงน้ี จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานส
คันส(ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเวลา 30นาที) หมูบานอนุรักษ
วัฒนธรรมเกาแกและวิถีชีวติของชาวเนเธอรแลนดสมัยกอนที่มีกล่ินอายหรือ
สัญลักษณของความเปนเนเธอรแลนดไวไดอยางครบถวน อดีตในหมูบานน้ีมีกงัหัน
ลมกวา 800 ตัวท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งอาจจะลดนอยลงไปบางในปจจุบัน
และไดเปดเปนพิพิธภัณฑใหผูคนไดเขาชม นอกจากหมูบานซานส สคันส ยังมีโรง
สาธิตวิธีการทําชีส และทํารองเทาไมใหทานไดเขาชม อิสระใหทานเที่ยวชมหมูบาน
นารักแหงน้ี จากน้ัน นําทานดินทางสู เมืองลิซเซ(Lisse) ซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลิปท่ี
ใหญและสําคัญของฮอลแลนด เมืองลิซเซอยูหางจากอัมสเตอรดัมเพียง 29 
กิโลเมตร  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที1่1  เมนูอาหารทองถิ่น 



 

 

บาย จากน้ัน นําทานชม สวนเคอเคนฮอฟ เปนสวนที่มี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก ดวยทิวลิปที่มีมากกวา 7 
ลานตนในแตละป ออกดอกบานสะพร่ังอยูดูละลานตา 
สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบ ไปดวย
ตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทางเดินอันรมร่ืน บางกม็ี
งานประติมากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มสีระน้ํา
และน้ําพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ
ดอกไมมากมาย มีการจัดสวนตัวอยาง การวางแผน
จัดปลูกไมดอกไม  

ค่ํา              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือที ่12 เมนูอาหารจีน 
ที่พัก             : Van der Valk Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 
 

วันที่เจ็ด     พระราชวังอัมสเตอรดัม - จัตุรัสดัมสแควร  - ทาอากาศยานอัมเตอรดัม  – ทา
อากาศยานโดฮา        

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่13)  

 นําทานชม พระราชวงัอัมสเตอรดัม (Royal Palace) (ถายรูปดานนอก) สรางข้ึน
ในป 1648 - 1654 เพ่ือใชเปนศาลาวาการเมือง จนมาในป 1808 ในสมัยของ
กษัตริย Lodewijk Napoleon จึงไดเปลี่ยนเปนที่พักอาศัยของราชวงศปจจุบันน้ี 
พระราชวังแหงน้ีไดถูกใชเปนที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี จากน้ัน นํา
ทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) 
ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลก
คร้ังที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวง
ในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ นําทานเดินทางสู ยานคาลเวอร



 

 

สตรัส (Kalverstraat) เปนถนนสายหลักของการชอปปم�งของเมอืงอัมสเตอรดัม 
โดยรานเส้ือผาสวนมากจะเปนรานแบรนดท่ัวไปที่คุณสามารถพบเห็นไดตามเมือง
หลักๆท่ัวโลก จากน้ัน นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอัมเตอรดัม 

16.15 น.    ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เท่ียวบินที่ QR274 
23.35 น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานโดฮา ประเทศ การตา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันที่แปด      ทาอากาศยานโดฮ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
 
02.05 น.      ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR834 
12.40 น.      เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหตุ  :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลัก 
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจานวน 30 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 

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

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 



 

 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท  
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ
ตามที่บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบัและจํานวนหนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
5.อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
ต๋ัวกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)  
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกนั ขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**    
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได 7
กิโลกรัม และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ และ
กรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเกบ็  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุมครองเบื้องตน 
ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บริษัทฯ 
7.รวมคาวีซาวีซาเชงเกนแลว กรณีลูกคามีวีซาเชงเกนอยูแลวหักออกจากคาทัวร 2,200 
บาท 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรดี คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน  
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน 
7.นํ้าดื่มบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 



 

 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว ) 
 
7.หมายเหต ุ: กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษัิทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ โดยทั้งนี้การทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว  
ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งนี้ ทานสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได ได  กรณีทาน
ตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 
13. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (Belgium) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15-20 วันทําการ 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย ** 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เนื่องจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไขรวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 



 

 

1. พาสปอรต โดยมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หาก
มีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หาก
ผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททวัร      เพื่อนําไปแสดงตอ
สถานทูต 

 
2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูป

ถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารสวนตัว (ถามี) 

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

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถาเคยมกีารเปลี่ยน) 
 
 



 

 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอม
แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอมแปล

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

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา-
มารดา จะตองมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกบัยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ี
อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนงัสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่น

คํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบรษัิทท่ี
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบตํุาแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และ
ชวงเวลาที่ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 



 

 

4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบบัจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี
อายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสาม ี  ในกรณีท่ีไมไดเดินทางรวมกันกบัสาม ีจําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.6 กรณีกิจการทีไ่มไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (เอกสารมีอายุ 15 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใช Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน 
(กรุณาเลือกบัญชีท่ีมปีระวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมี
ยอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอ ครอบคลุมกบัคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผู
เดินทาง (Sponsor Letter) พรอมขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และหนังสือสนับสนุน
คาใชจายจากธนาคาร (Bank Guarantee) และ Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 
เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบญัชีที่สมบูรณ มียอดเงนิ เขา-ออก สมํ่าเสมอ) 



 

 

 ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พี-่นองทอง
เดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ 
และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 
 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมปีระวัติการเดิน

บัญชีไมครอบคลุมตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ี
ออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

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

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติั/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 



 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทตู และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูต
เพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ 
 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเนเธอรแลนด จําเปนตองแปลเปน
ภาษาอังกฤษจาก ศูนยรับแปลเอกสารที่ผานการรับรองถูกตองตามกฎหมาย เทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี
นโยบายรับแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน (Belgium) 

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย  หญิง 
4. ที่อยูตามสาํเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
5. ที่อยูพํานักปจจบัุน กรณีไมตรงกับสาํเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณยี  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
6.โทรศัพทมือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบาน (ถามี) .......................................... 
7. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 
8. ช่ือสถานที่ทาํงาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุ
อยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทาํงาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทาํงาน/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................. สถานที่เกิด 
...................... 



 

 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
...................... 
14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบุ 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 
15. ทานเคยไดรับวีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา หรือไม (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวี
ซา ............................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดต้ังแตวันที่ .............................................. ถึงวันที ่.................................................. 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา Schengen กอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดาํรงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

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

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

   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูตกรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมติัทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมดัจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไมรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

  - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกบั
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บรษัิทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผล
การพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจรงิได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เริ่มงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสาํหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ 

อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 



 

 

 
 
 

 


