
 

 

รหสัทวัร ITV2000347  
ทัวรเทศกาลดอกทิวลิป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 8วนั 5คืน (QR) 
แฟรงเฟรต มหาวิหารแฟรงกเฟรต Designer Outlet Roermond ลองเรือแมนํ้า เมอืงโคโลญจน   
มหาวหิารโคโลญจน เลเวอรคูเซน  เบลเย่ียม เมืองบรัสเซลล  เมอืงบรูจส กรงุอมัเตอรดัม   
หมูบานกังหันซานส สคันส เมอืงลิซเซ สวนดอกทวิลิปเคอเตนฮอฟ

 
  

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเดก็0-2 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

พักเดี่ยวเพิม่ ที่นั่ง หมายเหต ุ

25 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 44,888 

ราคาเดก็ 0-2 ป / 
Infant 50 % ของราคาทัวร 

13,500 31  

02 – 09 เม.ย. 63  45,888 13,500 31  

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 63 45,888 13,500 31  

21 – 28  พ.ค.  63 44,888 13,500 31  

** ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 4,500 บาท ** 

 
 



 

 

 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 
 
*หมายเหต:ุ พรีเรียดเดินทางกรุป 02 – 09 เมษายน 2563 

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

 
 
วันทีห่นึง่         กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทาอากาศยานโดฮา    

16.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร
ระหวางประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สาย
การบนิ กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาทีบ่ริษทัฯคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบตัรโดยสารและ
โหลดกระเป�าสมัภาระ 

20.10 น. ออกเดินทางสูสนามบนิกรุงโดฮา  เที่ยวบนิที ่QR981  
23.59 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน** 
 
วันทีส่อง          ทาอากาศยานโดฮา – ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต – เมืองโคโลญจน  
 อาหารเที่ยง,เย็น 
01.50 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR069  
06.40 น.        เดินทางถงึ ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนั (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรณุาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)  เมอืงแหงศูนยกลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี จากนั้น 
นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใชเวลา 30นาที) 
เมืองทีต่ั้งอยูบนรมิฝم�งแมนํ้าไรน ของประเทศเยอรมัน เปนเมอืงที่มปีระวตัติอเน่ืองอัน
ยาวนานหลายศตวรรษ เคยเปนเมอืงที่กษัตริยและจักรพรรดหิลายพระองคเคยใชเปน
สถานทีป่ระกอบพิธีราชาภิเษกในปจจุบัน นอกจากนี้เมืองแฟรงเฟรตยงัเปนเมืองศูนยกลาง
ของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมันและเปนเมอืงที่มคีวามรํา่รวยมากที่สุดใน



 

 

สหภาพยุโรปอกีดวย จากนั้น นําทานชม มหาวิหารแฟรงกเฟรต (Frankfurt 
Cathedral)(ถายรูปดานนอก) มหาวหิาร
ศักดิ์สิทธิ์ทีม่ีขนาดใหญที่สุดแหงเมือง
แฟรงกเฟรต ถกูสรางขึน้แบบกอธิค ในชวง
ศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดตีกาลมหาวิหาร
แหงนี้ยงัใชเปนสถานที่ในการเลือกตั้ง
ผูปกครองแควนแหงโรมันคริสตจกัร และ
เปนสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาว
เยอรมันตัง้แตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา 
จากนั้น จตัุรสัโรเมอร (Romer Square) เปนหัวใจของเมอืงเกาเล็กๆ เปนสิง่กอสราง
ประวัตศิาสตรที่ยังคงหลงเหลือภายหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง ที่บริเวณน้ีถกูทิง้ระเบดิจาก
ฝ�ายพันธมติรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถ
เซนตนโิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซงุ งาน
ประตมิากรรมงดงามนี้ชือ่ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํ้าพแุหงความยุตธิรรม 
(Fountain of Justice) เปนเทพธดิาแหงความยตุิธรรมชือ่จัสทิเตีย(Goddess 
Justitia) ตัง้อยูกลางจตัุรัสมอืซายถือตราชั่งแตมือขวาถอืดาบดูนาเกรงขาม บริเวณ
เดียวกัน เปนที่ตัง้ของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt City Hall) เปน
อาคาร 3 หลังสรางตดิกัน ดานหนาของอาคารประกอบดวยรูปปم�นของจกัรพรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค ตราเครือ่งหมายของตระกูลขุนนางและนาฬกิาอันแสดงถึงสัญลกัษณ
แหงความเที่ยงธรรม  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร มื้อที1่ เมนูอาหารจีน 
บาย นําทานชม จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองโคเบลนซ (Koblenz)(ระยะทาง123 ก.ม.ใชเวลา 

1.30 ชัว่โมง)  เปนเมอืงที่ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก(Unesco) เปนเมืองโบราณทีม่ีอายุ
กวา 2,000 ป ตวัเมืองนั้นตัง้อยูปากแมนํา้ซึ่งไหลมาบรรจบกัน 2 สาย คือแมนํา้โมเซล 
(Mosselle River) และแมนํ้าไรน (Rhine Rover) จงึเปนเมืองทีสําคัญในการคาขาย
ลองเรือเดินสินคาตางๆ ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) (ถายรูปดาน
นอก)  อีกหนึง่ปราสาทเกาแกทีถ่กูสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยทัว่ไปสรางขึ้นเพื่อ
กําหนดกฎหมาย สําหรับสินคาที่มกีารหยุดและการจายเงินคาผานทางแมนํ้าไรน ตอมาถกู 
ครอบครองโดยกองทหารฝรัง่เศสและสวีเดนในสงครามสามสิบป และสุดทายในป1689 ถกู
ทําลายโดยชาวฝรั่งเศส ในชวงสงครามโลกครัง้ที่เกาปของ 150 ป ในป 1815 ถกูสรางขึ้นมา
ใหมโดย William IV of Prussia และเปนทีจ่ัดการ แสดงรวบรวมเราะแลวอาวุธเกาแกที่
นาสนใจ ไดเวลานําทานเดินเลนภายในเมืองโคเบลนซ จากนั้น นําทานเดินทางสู เมือง
โคโลญจน (ระยะทาง 114 ก.ม.ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง) เมืองทีต่ัง้อยูฝم�ง แมนํา้ไรน (Rhine 



 

 

River) และเปนเมอืงเกาแกที่เคยอยูภายใตการปกครองของพวกโรมัน จากนั้น นําทานชม
มหาวหิารโคโลญจน (ถายรูปดานนอก) ชาวเยอรมันเรียกวา DOM เปนศาสนสถานของ
คริสตศาสนาโรมันคาทอลิก วหิารแหงนี้ใหญและสูงเปนอันดับ 3 ของโลก สรางดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปจจุบันมหาวหิารโคโลญจนนับเปนจดุหมายสําคัญของ
เมืองโคโลญจนและของประเทศเยอรมนี ไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกในป 1996 ยานถนนคนเดิน Hohe Straße สองขางของถนนเรียงรายไปดวยรานคา
คลาคลํ่าไปดวยผูคน หลกัจากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมอืงในยานเมอืงเกา 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า มื้อที่2 เมนูอาหารทองถิ่น 
ã ทีพ่ัก: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดบัใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมทีท่านพัก ทางบรษิทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5-7 วนักอนวัน
เดินทาง)   
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนทีพ่ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร 
หรือมีเทศกาลสําคญัตางๆ 
 

วันทีส่าม         เมืองโคโลญจน – ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด – เมืองบรัสเซลส – อะตอมเม่ียม – 
จัตุรัสแกรนด พาเลส  อาหารเชา,เย็น 
 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อที่3 

นําทานเดินทางสู ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด (Designer Outlet Roermond) 
(ระยะทาง 94 ก.ม.ใชเวลา 1.30 ชัว่โมง)  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้นนําอยาง
จุใจ อาทิเชน GUCCI , PRADA , BALLY , BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS 
, SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , DESIGUAL , 
KIPLING , LEVI’S ฯลฯ (อสิระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอป
ปم�ง) 
  

บาย               นาํทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเวลา 2.30ชั่วโมง)  
เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 
(Belgium) ตัง้อยูในทวปียุโรปตะวันตก
เฉียงเหนอื เบลเย่ียมเปนประเทศเกาแกที่
มีประวตัศิาสตรยาวนานกวา 1,000 ป 
เปนประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยู
ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโร



 

 

แมนตกิ จึงเปนประเทศที่มคีูบาวสาวนิยมมาฮนันีมูนกัน 
ดวยตกีรามบานชองและสถาปตยกรรมสําคัญๆ เชน มหา
วิหาร หอระฆัง ซึง่ยงัคงไวดวยความงดงาม วจิิตรแบบ
ศิลปะโกธคิอยางครบถวน นอกจากนี้เมอืงบรสัเซลส ยังเปน
ที่ตัง้ของสถานทีร่าชการทีม่ีความสําคัญของสหภาพยโุรป 
อยางเชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรป และ Nato 
จากนั้น นําทานถายรปูกบัอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึง่เปนประติมากรรมรูปอะตอม
มหมึา ซึ่งเปนสัญลกัษณจากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อป ค.ศ. 1959 ผาน
ชมอาคารบานเรือนในยุคเกาๆสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางกอธคิ และนีโอกอธคิ ผาน
ชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษตัริยแหงเบลเย่ียม (THE ROYAL PALACE OF 
BRUSSELS) ถายภาพกับ แมนาคิน พสิ (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียหนูนอยยืน
ปสสาวะ ซึ่งเปนสัญลกัษณของเมือง ถายภาพกับ จัตรุัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรอื
ที่จะเรียกกนัอีกอยางวา จตัุรสัแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยูใจกลางเมืองบรสั
เซลล เปนสถานทีท่องเที่ยวอันดบัหนึง่ของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามคีวามสวยงามมากทีสุ่ด
ของยโุรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค, โกธคิ และ นโีอโกธคิ 
เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึง่อาคารสวนใหญนั้นจะสรางมาตัง้แต
สมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตรุสัแหงนี้อยูจะมีความสงูสงางามเปนอยางยิ่ง 
อดตีอาคารเหลาน้ีเคยถูกทําลายดวยนํ้ามือของทหารฝรั่งเศสที่ใชปนใหญยงิทําลายทิง้ 
หลังจากทีก่องทพัฝรัง่เศสพายเเพอยางยับเยินที่สงครามวอเตอรลู โดยไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1998 จากนัน้ปลอย
อิสระใหแกทานชอปปم�ง 

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า มื้อที่4 เมนูอาหารจีน 
  จากนั้นนาํทานเขาทีพ่ัก  
         ã ทีพ่ัก: Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรือระดบัใกลเคียงกัน   

(ชื่อโรงแรมที่ทานพกั ทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วนักอนวันเดินทาง)   
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนทีพ่ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร
หรือมีเทศกาลสําคญัตางๆ 

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

เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  มื้อที5่   



 

 

 จากนั้น นําทานดินทางสู เมืองบรูจส (BRUGES) (109 กิโลเมตร เมืองทีถ่กู (.ชม 30.1
กลาวขานวาเปนเวนิ  สแหงตอนเหนือ เปนเมอืงที่เงียบสงบและมมีนตเสนหของอารยธรรม
ในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ UNESCO นาํทาน ชม
เมืองบรูจน เมืองหลวงของแควนฟลันเดอร ทีไ่ดชื่อวาเปนเมืองที่สวยที่สดุเมืองหนึ่งของยุโรป 
ในอดตีบรูจสเคยเปนเมืองทาที่สาํคญัของเบลเยี่ยม
แตเมื่อเมอืงถกูปดลอมไมมทีางออกทะเล จึงเสีย
ความเปนเมอืงทาใหแกแอนตเวิรป ซึ่งกลายมาเปน
ทาเรือที่ใหญที่สุดของเบลเย่ียม จากนั้น นําทาน
เดินทางสูจัตุรสัเมืองเกา เพื่อนําทานถายรูปคูกับหอ
ระฆงั และศาลาวาการเมืองบรูจจ (Belfry & 
Halle) ศาลาวาการและหอระฆังแหงนี้ถกูสรางขึน้
ในปค.ศ. 1248 หอระฆงัแหงนีม้คีวามสูงประมาณ 83 เมตร และมีระฆังอยูประมาณ 47 
อันที่ยังคงอยูบนหอระฆงั ปจจุบนัที่แหงนี้เปรียบเสมือนเปนสัญลักษณของเมืองบรูจจแหงนี้ 
จากนั้น นําทานชม โบสถพระแมมาร ี(Church of Our lady) โบสถแหงนี้สรางขึ้นในป
ค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากนีห้ามพลาดชมประตมิากรรม
แกะสลักจากหินออนทีด่วูิจติร และงดงามชื่อวา“Madonna & Child” จากการรงัสรรคโดย
ศิลปนชื่อกองโลกชาวอติาล ีไมเคิล แองเจโล จากนั้น นําทานชมโบสถพระโลหิตศักดิส์ิทธิ์ 
(Basilica of the Holy Blood)(ถายรูปดานนอก) ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึน้ทกุปในวนัที่
พระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค  จากนั้นปลอยอิสระใหแกทานบริเวณตลาด 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร มื้อที่6  เมนูอาหารทองถิ่น  
บาย                นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) 

(ระยะทาง51ก.ม.ใชเวลา 1ชัว่โมง) เมอืงที่มขีนาดใหญ
เปนอันดบั 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผงัเมอืงปหูิน
แบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดชื่อวาเปนรอง
นครปารีสเพียงแหงเดียว นาํทานชมเมืองเกนตซึ่ง
แปลวาการรวมกันของแมนํ้าสองสาย เพราะทีต่ั้งของ
เมืองอยูบริเวณที่แมนํา้สเกลต Scheldt River มา
บรรจบกับแมนํ้าไลส Lys River แมนํ้าสองสายนี้
เปนเสนเลอืดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดตีนาน
นับศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน 
จากนั้น นาทานชม ปราสาทกราเวนสตีน 
(Gravensteen)(ถายรูปดานนอก) หนึ่งในแลนด
มารคสาคัญใจกลางเมอืงเกนทปราสาทหินทีม่ี



 

 

ความสวยงาม ตั้งอยูรมิคลองใจกลางเมอืง สรางขึน้เมื่อป ค.ศ.1180 โดยเคานทฟลลิปแหง
แควนอัลซาส เพือ่เปนทีพ่านกัของเหลาอศัวินในชวงสงครามครูเซด ตอมาถกูซื้อขึ้นโดยสภา
เมืองเกนท และถกูแปลงเปนหนึง่ในพพิิธภัณฑประจาเมอืงในที่สุด จากนั้น นาทานชม มหา
วิหารเซนต บราโว(St. Bravo Cathedral) (ถายรูปดานนอก) สรางขึ้นในสมัยพระเจา
ชารลส ที่ 5 เปนศิลปะแบบโกธคิ ภายในมหาวิหารประดบัประดาดวยกระจกสีและแทนบูชา
รวมไปถึงงานจติรกรรมและประติมากรรมทีม่คีาหลายชิ้น ทั้งผลงานประตมิากรรมหินออน
แบบบาโรค และธรรมาสนหรือแทนสาหรับเทศนาสัง่สอนของนกับวช ศิลปะแบบร็อกโคโค 
จากนั้น นําทานชม หอระฆังประจําเมือง (THE BELFRY)(ถายรปูดานนอก) ที่สงู
ตระหงานถึง 91 เมตร เปนจดุเดนของเสนขอบฟ�า ที่ดานลางนั้นเปน หอประชมุสงฆ 
(CLOTH HALL) ทีม่มีาตัง้แตทศวรรษที ่15 และไดรับเกียรติเปนมรดกโลกจาก UNESCO 
นําทานเดินเลนชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเกาแกของ
เมืองเกนท เปนจดุชมววิที่สวยที่สดุในเมืองโดยจะมอีาคารเกาแกตัง้แตสมัยยคุกลางเรียงราย
อยูสองฝم�งถนน จากนั้น นําทานเดนิทางสู เมืองแอนทเวริป (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.
ใชเวลา 1.30ชัว่โมง) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลสของประเทศเบลเย่ียม 
(Belgium) เมอืงแอนทเวิรปเปนที่รูจกักันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดบัโลก เพชรเกือบ 
70% มกีารซ้ือขายกันที่เมอืงแหงนี ้นอกจากนีย้ังโดดเดนทัง้เรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การด 
และสถาปตยกรรมสไตลโกธคิอกีดวย จากน้ัน นําทานชม โบสถแหงเจาหญงิ (Cathedral 
of Our Lady)(ถายรูปดานนอก) เปนโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญที่สูงที่สุดในประเทศ
เบลเยียม เปนที่เล่ืองลือถึงถงึความงดงามที่ถกูประดบัตกแตงอยางวิจติรตระการตา ไมวาจะ
เปนตวัโบสถ ซุมประตู รูปปم�น ทางเดิน เรียกไดวาทกุอยางงดงามไรทีต่ิ ดานในมีจดัแสดงผล
งานศิลปะของปเตอร พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปนชื่อดัง ชาวแอนท
เวิรป รวบรวมใหผูชื่นชอบศิลปะไดชมกันที่โบสถแหงนี้ จากนั้น นําทาชมศาลาวาการเมือง
แอนทเวิรป (Antwerp City Hall)(ถายรปูดานนอก) ซึง่ตั้งตระหงานอยูทางทศิตะวันตก ก็
เปนสิง่ทีด่ึงดดูนกัทองเที่ยวไดมากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสที่ผสมผสาน
สไตลเฟลมิชเขากับอติาเลียนไดอยางลงตัว  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร มื้อที7่ เมนูอาหารจีน  
         ã ทีพ่ัก: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรือระดบัใกลเคียงกัน  

 (ชือ่โรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)   
  หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพกัเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมตดิงาน
แฟรหรอืมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 



 

 

วันทีห่า           เมืองแอนทเวิรป เมืองรอตเตอรดัม – บานลูกเตา ไคกคูมสู – Grote of St. 
Laurenskerk ยานบินเนนฮอฟ – ลองเรือหลงัคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร    
  อาหาร เชา, เย็น 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  มื้อที่8   

นําทานสู เมืองรอตเตอรดัม (ROTTERDAM)(ระยะทาง100ก.ม.ใชเวลา 1.30ชั่วโมง) 
เมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝم�งแมนํา้มาส 
(MAAS RIVER) และยังเปนเมืองทาใหญที่สุด
แหงหนึ่งของโลกในป ค.ศ. 2007 เมอืงนี้ไดรบั
การสงเสรมิการทองเที่ยวเปน "เมืองแหง
สถาปตยกรรม ปจจุบันเมอืงรอตเตอรดมัเปน
ศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และ
แอฟรกิา ทําใหที่นีม่ีระบบการขนสงที่ดีไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรอื 
ภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต่องสะอาดและตรงเวลา 
จากนั้น นําทานถายรูปกับ บานลูกเตาไคกคูมสู (Kiji kubus The Cubic Houses) 
(ถายรปูดานนอก)  กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลงัซึง่ไดรบัรางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem จากนั้น นาํทานชม Grote 
of  St. Laurenskerk(ถายรูปดานนอก) โบสถแหงนีค้ือสถาปตยกรรมแบบโกธิคเพียงแหง
เดียวในเมืองนี้ ตัง้อยูจดุศูนยกลางของเมือง นบัวาเปนสถานที่สําหรับงานเฉลมิฉลอง รวมไป
ถึงการจัดพิธกีารทางศาสนาสําคัญตางๆ ที่ไดถูกสรางครัง้แรกในป ค.ส. 1400 และถูกการ
บูรณะฟم�นฟูอกีทีในป ค.ศ.1950 หลงัจากที่โดนสงครามถลมเมืองอยางหนกั จากนัน้ นําทาน
สู กรุงเฮก (THE HAGUE)(ระยะทาง23ก.ม.ใชเวลา 30 นาที)  เมืองใหญเปนอันดับ 3 
ของเนเธอรแลนด รองจากกรงุอมัสเตอรดมัและรอตเตอรดัม ปจจุบันกรงุเฮก เปนที่ตัง้ของ
รัฐบาลดตัช อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแหงรัฐ รวมไปถงึเปนเมอืงทีป่ระทับของพระ
ราชินีแหงเนเธอรแลนดอกีดวย 
(อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง) 

บาย                 นําทานผานชม ยานบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เปนยานเกาแกของเมอืงเฮก และเปน
ที่ตัง้ของ หอคอยแหง
อัศวิน (Hall of 
Knights) ถกูใชเปน
สถานทีก่ลาวพระราช
ดํารัสของกษตัริย
ตอนรบัพระราช



 

 

อาคนัตกุะ และเปนจัดประชุมรัฐสภาหรอืงานสําคัญๆประจําเมือง จากนั้น นาํทานเดินทางสู 
Dagelijkse Groemarkt เปนถนนชอปปم�งสําคัญของเมืองสองขางทางเรียงรายดวย
รานคา สินคาทองถิ่น รานอาหารและคาเฟ�ตามอาคารเกา จากนั้น นําทานชมกรุง
อัมสเตอรดัม ดวยบรรยากาศการลองเรือหลงัคากระจก เรือจะลองไป  ตามลําคลองของ
เมือง ที่จะใหทานไดเห็นบานเรอืนแบบชาวดัชตถกูสรางมาตัง้แตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ
พิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ที่มตีะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน 
ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูรมิคลองทีม่ีอยูมากถึง 2,500 หลงั แลวไปชมเขตที่
เกาแกที่สดุของอมัสเตอดัม จากนั้นเรือจอดสงทานทีส่ถาบันเจียระไนเพชร (Diamond 
Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนด ไดรบัการยกยองวาดทีี่สุดแหง
หนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคดัเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชาํนาญ ตลอดจน
ขั้นตอนการเจียระไนใหเปนอญัมณทีี่มคีาที่สุด สําหรับทานทีต่องการเปนเจาของอัญมณีลํา้คา 
เชิญทานเลือกซื้อเพชรชั้นดีพรอมรับรองดวย Certificate จากบริษัทฯทีม่ีชือ่เสียง 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 9 เมนูอาหารจนี 
         ã ทีพ่ัก: Tulip Inn Antwerpen  หรือระดบัใกลเคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วนักอนวันเดินทาง) 
 หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนที่พกัไปพักเมืองใกลเคียง กรณโีรงแรมตดิ
งานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

 
วันทีห่ก            อัมเตอรดัม – หมูบานกงัหันลมซานสคนัส – หมูบานชาวประมงโวเลนดัม – เมืองลิซ 

เซ – สวนเคอเคนฮอฟ                              อาหาร เชา  

เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อที1่0 
จากนั้น นําทานเดินทางไปชม หมูบานชาวประมงโว
เลนดัม (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใชเวลา 
30นาท)ี  ที่เคยตั้งอยูบริเวณปากอาวนํา้เคม็ของ
ทะเล “ไอซเซลเมียร” กอนที่รฐับาลไดสรางเขือ่นสูง
ใหญปดทะเลเพือ่สรางเปนกาํแพงกั้นนํ้าทวมและ
จัดทําเปนแหลงอนุรกัษนํา้จืด หลงัจากนั้นโวเลนดมั
จึงกลายเปนเมอืงริมทะเลน้ําจดื ที่ยังคงอนุรกัษ
วัฒนธรรมดัง้เดมิเอาไวอยางนาสนใจ ขอเชิญเพลิน
ชมบรรยากาศรมินํ้าที่มอีากาศสดชื่น อิสระใหทานไดเดินเลน ชมเมืองและวถิีชวีิตของ
ชาวประมงดชัช ที่ยังคงอนุรกัษไวอยางดี หรือเลือกซื้อของที่ระลกึนารักๆ ภายในเมอืงหมูบาน
ชาวประมงแหงนี้ จากนั้น นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส(ZAANSE 



 

 

SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเวลา 30นาที) หมูบานอนุรกัษวฒันธรรมเกาแกและวถิีชวีติ
ของชาวเนเธอรแลนดสมัยกอนทีม่กีลิ่นอายหรอืสัญลักษณของความเปนเนเธอรแลนดไวได
อยางครบถวน อดตีในหมูบานนีม้กีังหันลมกวา 800 ตัวที่ใชในงานอตุสาหกรรมตางๆ ซ่ึง
อาจจะลดนอยลงไปบางในปจจุบันและไดเปดเปนพิพิธภัณฑใหผูคนไดเขาชม นอกจากหมูบาน
ซานส สคันส ยงัมีโรงสาธติวธิีการทาํชีส และทํารองเทาไมใหทานไดเขาชม อิสระใหทานเทีย่ว
ชมหมูบานนารักแหงนี้ จากนั้น นาํทานดินทางสู เมืองลิซเซ(Lisse) ซึ่งเปนแหลงปลูกทิวลปิที่
ใหญและสําคัญของฮอลแลนด เมอืงลิซเซอยูหางจากอมัสเตอรดมัเพียง 29 กิโลเมตร  

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร มื้อที1่1  เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย จากนั้น นําทานชม สวน

เคอเคนฮอฟ เปนสวนทีม่ี
ชื่อเสียงโดงดงัไปทัว่โลก 
ดวยทิวลิปทีม่ีมากกวา 7 
ลานตนในแตละป ออกดอก
บานสะพรั่งอยูดูละลานตา 
สวนไดถกูออกแบบไวอยาง
สวยงาม ประกอบ ไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทางเดินอันรมรื่น บางกม็ีงาน
ประตมิากรรมประดับสวนอยูเปนระยะ มีสระนํ้าและนํา้พุ มศีาลาจดัแสดงกิจกรรมตางๆ 
เกี่ยวกับดอกไมมากมาย มีการจดัสวนตวัอยาง การวางแผนจัดปลูกไมดอกไม  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 12 เมนูอาหารจีน 
        ã ทีพ่ัก: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วนักอนวันเดินทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พกัไปพักเมืองใกลเคียง กรณโีรงแรมตดิ
งานแฟร หรือมีเทศกาลสาํคญัตางๆ** 

 
วันที่เจ็ด          พระราชวังอัมสเตอรดัม - จัตุรัสดัมสแควร  - ทาอากาศยานอัมเตอรดัม  – ทาอากาศ
ยานโดฮา        
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที1่3)  

 นําทานชม พระราชวังอัมสเตอรดัม (Royal Palace) (ถายรูปดานนอก) สรางขึ้นในป 
1648 - 1654 เพือ่ใชเปนศาลาวาการเมือง จนมาในป 1808 ในสมัยของกษัตริย 
Lodewijk Napoleon จงึไดเปลี่ยนเปนทีพ่กัอาศัยของราชวงศปจจุบันนี้ พระราชวังแหงนีไ้ด
ถูกใชเปนที่รบัรองพระราชอาคันตกุะของพระราชิน ีจากนั้น นําทานเดนิเที่ยวชมและเลือกซือ้
สินคาทีบ่ริเวณจตัุรสัดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองทีม่ีอนุสรณสงคราม



 

 

เพื่อรําลึกถงึทหารที่เสียชีวติในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดตีศาลาวาการเมืองทีห่ลุยส โบนา
ปารต เคยใชเปนพระราชวงัหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ นาํทาน
เดินทางสู ยานคาลเวอรสตรัส (Kalverstraat) เปนถนนสายหลกัของการชอปปم�งของเมอืง
อัมสเตอรดมั โดยรานเสื้อผาสวนมากจะเปนรานแบรนดทัว่ไปที่คุณสามารถพบเห็นไดตาม
เมืองหลักๆทัว่โลก จากนั้น นาํทานเดินทางสู ทาอากาศยานอัมเตอรดัม 

16.15 น.        ออกเดินทางกลบัสูกรงุโดฮา เที่ยวบินที่ QR274 
23.35 น.       เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศ การตา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันทีแ่ปด      ทาอากาศยานโดฮ – ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ         
02.05 น.      ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR834 
12.40 น.      เดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
หมายเหต ุ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรอืวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อใหทานทองเที่ยว
ไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มโีปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบรษิัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีทีผู่เดินทางไมถงึ20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษทัจะทาํการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 

2. ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ กอนทุกครัง้ 
มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้  
3.การจองทวัรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชาํระมดัจาํ ทานละ 25,000 บาท + คาวซีา 4,500 บาท รวม 29,500 บาท  
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมดัจาํคาทัวร 



 

 

- คาทวัรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษทัตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจาํเปนตองชําระคาทวัรสวนที่เหลอืตามที่บริษัท
กําหนดแจงเทานั้น 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลบัและจาํนวนหนาหนงัสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบรษิัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรบัผดิชอบกรณีพาสปอรตหมดอาย ุ** กรณุาสงพรอม
พรอมหลกัฐานการโอนเงินมัดจาํ 
4.การยกเลกิและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทวัรชาํระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี  และ กรณทีี่กองตรวจคนเขาเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรอื เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถงึ เมือ่ทานออกเดนิทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมดัจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราคาบริการนีร้วม  
1. คาตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัรขางตน 
   (ตัว๋กรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุป
เทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได)  
2. คาที่พกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการ
ปรับเปล่ียนที่พกั ไปพกัเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**    
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกุชนดิ ตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน  
4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม 
และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระ
เกินทานตองเสียคาปรบัตามทีส่ายการบินเรียกเก็บ  
6. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจดัทาํแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุมครองเบือ้งตน ดงันี ้ 
- การสูญเสียชวีติ/อวัยวะจากอุบตัิเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยทีม่ีอายมุากกวา 16 ป หรอืนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1, 000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงนิคุมครอง 500 , 000 บาท  
  คารกัษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงนิ 005,1 , 000 บาท  
  คารกัษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 05 , 000 บาท  



 

 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนีก้ารทําประกนันี้จาก
บริษัท  มากกวาขอบงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บงัคบัใหบรษิทันําเที่ยว ทําประกนัเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศกึษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเตมิ
จากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิม่เตมิสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 
 
 
6.อัตราคาบริการนีไ้มรวม  
1. คาทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศพัท เปนตน  
3. คาภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดนิทาง (ถามกีารเรียกเกบ็)  
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน  
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
6. คาทปิไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรบัหวัหนาทวัรแลวแตความประทบัใจและ
นํ้าใจจากทาน 
7.นํ้าดื่มบนรถ มบีริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทตู(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรมาแลว ทางบรษิัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง เชนคาวซีาและคาบรกิารยื่นวีซา/คามดัจําตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออก
ตั๋วแลว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษิัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงนิมัดจาหรือคาทวัรทั้งหมดกบัทาง
บรษิัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 25
ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอนัเนื่องจากสาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได
ยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํารองโรงแรมที่พกั
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  
8. การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธขิองโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกัสําหรบัผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วัน
กอนการเดินทาง มฉิะนั้น บรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจดักาํกบัเทานั้น 
11. ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืงไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษทัฯไดจัดทาํแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ โดยทั้งนีก้ารทําประกนันี้จากบริษทั  มากกวาขอบงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาํเที่ยว  ที่
บังคับใหบริษัทนาํเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศกึษาเงือน
ไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได ได  กรณทีานตองการซื้อความ
คุมครองเพิ่มเตมิสามารถแจงความประสงคมาทีบ่รษิัทฯ 
13. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัดนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจดักาํกบัเทานั้น  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
เอกสารประกอบการยื่นคํารองขอวีซาเชงเกน (Belgium) 
ระยะเวลาดําเนนิการพิจารณาวีซา วันทําการ 20-15 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย ** 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข 
รวมถงึเอกสารที่ใชสําหรบัยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 



 

 

1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวนัที่เดินทางกลับมาถงึประเทศ
ไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทตูติดหนาวีซา  (หากมีอายุไมเพียงพอ 
กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจดัสงใหกบัเจาหนาที) หากผูสมคัรเคยไดรับวีซาเชงเกน 
กรุณาจดัสงหลักฐานใหกับทางบริษัททวัร      เพื่อนําไปแสดงตอสถานทตู 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 5.4x5.3cm  จํานวน2ใบ รปูถายมีอายุ
ไมเกิน3 เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเปน
รูปทีถ่ายจากรานถายรูปเทานั้น 
** หามขดีเขียน แม็ก หรอืใชคลิปลวดหนบีกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชาํรดุ และไมสามารถใชงาน
ได ** 

   (ใบหนาใหญ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. เอกสารสวนตัว (ถาม)ี 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบตัรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเตมิ (ถามี) ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทตูตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณคีูสมรสเสียชวีติ) 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ )ถาเคยมกีารเปล่ียน(  
 
กรณีเด็กอายตุํ่ากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบตัร  
 



 

 

กรณีเด็กอายตุํ่ากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบตัร 
 - หนงัสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา  
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บดิา-มารดาเทานั้น หากเดก็เดินทางไปกับบดิาเพียงผูเดียว จะตองมี

หนังสือรบัรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมี
หนังสือรบัรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไดเดนิทางกับบดิา-มารดา จะตองมี
หนังสือรบัรอง ยินยอมใหบตุรเดินทางกับบคุคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทาง
ใหกับเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อาํเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน 
(พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอาํเภอหรือผูอํานวยการเขต 
ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตองตามกฎหมาย โดยวันนดัหมายที่เด็กแสดงตัวยื่น
คํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตวัพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีท่ีร่ับ
ยื่นวีซา กรณีบดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใด
เปนผูมอีํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 

4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรบัรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารอง
ขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนกังานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัที่ทาน
ทํางานปจจุบัน   โดยระบตุําแหนงงาน, เงินเดอืนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, และชวงเวลาที่ขอลา
งานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชือ่ประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมาปฏิบตังิานตามปกติ
หลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอาํนาจอยางชดัเจน (เอกสารออกจาก
หนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 

4.2 กรณทีี่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค. 0403( , หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน
บริษัทฯ (DBD), (คัดสาํเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาองักฤษ เทานั้น) 
 
4.3 กรณทีี่เปนนักเรียน/นกัศกึษา ใชหนงัสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทานั้น สถานทูตไม
รับพิจารณาบตัรนกัเรียน, ใบประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอาย ุ30 วัน กอนยื่น
คํารองขอวีซา) 

4.4  กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 



 

 

4.5 กรณีเปนแมบาน  ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณคีูสมรสเสียชีวติ), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรอืสาม ี  ในกรณทีี่ไมไดเดินทางรวมกันกบัสามี จําเปนตองมีจดหมายรบัรองคาใชจายจากสาม ี
(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามแีละบตุร ทีม่ีความสมัพันธรวมกัน 
(จดหมายชีแ้จงเปนภาษาองักฤษเทานั้น) 
 

4.6  กรณกิีจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอียดการทํางาน แหลงทีม่าของ
รายได พรอมแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบ อาทิ รปูถายราน, สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน 
(จดหมายชีแ้จงเปนภาษาองักฤษเทานั้น) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (เอกสารมีอายุ 15 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใช Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยยอนหลงั 6 เดือน (กรุณาเลือก
บัญชีทีม่ีประวตักิารเดินบญัชีทีส่มบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํา่เสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูใน
บัญชีนั้นๆไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเหน็วามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลมุกับคาใชจายได
อยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภมูิลาํเนา 

 
 

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสมัพันธระหวางตนกบัผูเดนิทาง 
(Sponsor Letter) พรอมขอหนงัสือรบัรองฐานะทางการเงิน และหนงัสือสนับสนุนคาใชจายจาก
ธนาคาร (Bank Guarantee) และ Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง  เดือน 6(กรุณาเลือก
บัญชีทีม่ีประวตักิารเดินบญัชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํา่เสมอ) 

 ทั้งนี้ ผูที่สามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดนิทางได ตองเปนบดิา / มารดา / พี-่นองทองเดยีวกัน 
สายเลือดเดียวกันเทานั้น!! กรุณาระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จงเปนภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ 
ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 
 
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมปีระวตัิการเดินบัญชีไม

ครอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่ออกจากธนาคาร
เทานั้น (Bank Statement) 

 
กรณุาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัยใหแสดงเปนยอดลาสดุ ครอบคลุม 3-5  วนั กอนวันนดัหมาย
ยื่นวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บญัชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 



 

 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสาํหรับยื่นวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรบัยื่นวีซาทายโปรแกรมทวัรใหตรงกับขอมูล
ความเปนจรงิ เน่ืองจากบริษทัฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนมุัตคิํารองขอวีซา และ
ทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวตัิ/ขอมูลสวนตวัแทนผูสมัครได หากสถานทตูตรวจพบวาขอมูลของทาน
เปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจรงิ ทานอาจถกูปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการ
พิจารณาเอกสารลาชามากยิง่ขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงนิมดัจําคาทวัรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทวัร พรอมจดัสง
ใหกับบริษัทฯทนัท ี!! หากดาํเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม
รับผดิชอบทุกกรณ ี

 
 การบิดเบอืนขอเท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลวทุกกรณ ี
  
 หากถกูปฏิเสธวีซา และมคีวามประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมคัรตองชาํระคาธรรมเนียมใหมทกุ
ครัง้ 
 
 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุมเรียกสัมภาษณผูสมคัรบางทาน ทางบริษทัฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามที่สถานทตูนดัหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทัง้นี้บริษทัฯ จะสงเจาหนาที่เพื่อไปอาํนวย
ความสะดวกแกทาน ตลอดทัง้ชวยประสานงานกับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคขอ
เอกสารเพ่ิมเติมจากทางบรษิัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพือ่นําสง
สถานทตูเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียนสถานทูตเพือ่
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบนัทกึไวเปนสถติิในนามของบริษทัฯ 

 
 
 

เอกสารทุกฉบับทีใ่ชประกอบการยื่นคํารองขอวซีาเนเธอรแลนด จําเปนตองแปลเปนภาษาอังกฤษ 
จาก ศูนยรับแปลเอกสารที่ผานการรับรองถูกตองตามกฎหมาย เทานั้น !! 
พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (Belgium) 

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

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

    ตําแหนงงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8 . ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุอยางชัดเจน) 

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

ที่อยูที่ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อเีมล .......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู 

11 . ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถาม)ี .............................................  วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

21 . ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

31 . ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ทานมี Passport เลมเกาลาสุด หรือไม (ถามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ณ ประเทศ ................... 



 

 

15 .ทานเคยไดรับ วีซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานม า หรือไม (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา ............................) 

ไมเคย 

เคยได  ใชไดต้ังแตวันที ่.............................................. ถึงวันที ่.................................................. 

16. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา Schengen กอนหนานี ้

                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

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

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทางสถานทูต         กรณีวีซาของทาน
ไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกกรณ ี
 
 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา (เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอม

จัดสงใหกับบริษัทฯทนัท ี!! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไมรับผิดชอบทุก
กรณ ี

  - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลทีท่านกรอกตองตรงกับเอกสารท่ีจะใชยื่นสถานทูต เนื่องจาก
ขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสงสถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง 
อาจสงผลตอผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปน
ภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื่อบรษิัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ และวันเดือนปท่ีเริ่มงาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับย่ืนวีซาใหกับบริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึง

วันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพื่อใหสถานทูตดปูระวัติการเดินในชวงที่ผานมา 

 
 หมายเหตุ: การอนมุตัิวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น ทั้งนีบ้ริษัท
เปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบรกิาร และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น  
 
 



 

 

 
 
 

 


