
#10869 ทัวรยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 7 วัน 4
คืน สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ ลองเรือหลังคากระจก บิน QR
ทัวรยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ปราสาทไฮเดลเบิรก ยานเมืองเกา
มหาวิหารโคโลญจน กรุงบรัสเซลส อะตอมเมียม รูปปนแมเนเกนพิส จัตุรัสแก
รนดเพลสแอนตเวิรป ลองเรือชมหมูบานกีธูรน จัตุรัสดัม ซานสสคันส กังหันลม



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา    -

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต - เมืองไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก - เมืองโค
โลญ - มหาวิหารโคโลญจน   

Wyndham Garden
Duesseldorf Mettmann
หรือเทียบเทาระดับเดียว

3 กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแกรนดเพลซ -
แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - มหาวิหารแหงแอนทเวิรป   

Tryp by Wyndham
Antwerp หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

4 หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - Batavia Stad Fashion
Outlet - อัมสเตอดัม (Amsterdam)   

Van Der Valk Hotel
Schiphol หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

5 สวนเคอเคนฮอฟ - ลองเรือกระจก - จัตุรัสดัมสแควร   
Van Der Valk Hotel
Schiphol หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

6 หมูบานกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทาไม - ทาอากาศยาน
นานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล - ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา    -

7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 ฿45,990 ฿45,990 ฿43,990 ฿13,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโด
ฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินแฟรงคเฟรต - เมืองไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก
- เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

16.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร P ประตู 7-8 ของสายการ
บินกาตาร แอรเวย พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ค่ํา

19.35 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเท่ียวบินท่ี QR833

23.25 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

01.45 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟิรต ประเทศประเทศเยอรมนี โดยเท่ียวบินท่ี QR069 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่องบิน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา คํ่า

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้อยูท่ีกรุงโดฮา และยังเป็นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย



 กิจกรรม เชา

06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรับ
กระเปาสัมภาระแลว

นําทานเดินทางสู นําทานเดินทางสู ไฮเดลเบิรก (Heidelberg) หน่ึงในเมืองเกาแกของเยอรมนี ท่ีมีอายุกวาพันปี ภายใน
ยานเมืองเกา ประกอบไปดวยอาคารโบราณท่ีสรางขึน้ตัง้แตสมัยยุคกลางและสมัยพ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ และยังเป็นเมืองท่ีเป็นท่ี
ตัง้ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก (Heidelberg University)

นําทานชม ปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) จากภายนอก ปราสาทท่ีตัง้อยูบนเนินเขา เป็นปราสาทเกาแกท่ีมีชื่อ
เสียงของเมือง ถูกสรางขึน้ในชวงปี ค.ศ.1300 ในสไตลโกธิค & เรอเนสซองซ

อิสระใหทานไดเดินชม ยานเมืองเกา ท่ีมีเสนหและเป็นหน่ึงในเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเยอรมนี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู โคโลญจน (Cologne) ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําไรน เป็นเมืองเกาแกท่ีถูกสรางขึน้มาตัง้แต ค.ศ. 50 โดยชาว
โรมัน เป็นเมืองตนกําเนิดน้ําหอม Eau de Cologne 4711 โดยตัวเลข 4711 มาจากบานเลขท่ีของผูผลิตน้ําหอมท่ีทํากันมา
อยางยาวนานกวา 300 ปี และเป็นน้ําหอมท่ีมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันน้ี

นําทานชม มหาวิหารโคโลญจน (Cologne Cathedral) มหาวิหารเกาแกอายุกวา 700 ปี สัญลักษณประจําเมืองและเป็น
ศูนยรวมจิตใจของชาวโคโลจญน เป็นมหาวิหารสไตลโกธิคของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตกแตงดวยปูนป้ัน และลวดลาย
ท่ีสวยงาม ซ่ึงรอดพนจากการทําลายเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ท่ีสอง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น เมนูพิเศษ...ขาหมูเยอรมัน

พัก ณ โรงแรม Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือในระดับเดียวกัน

สนามบินแฟรงคเฟรต

เมืองไฮเดลเบิรก

ปราสาทไฮเดลเบิรก

 เชา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตัง้อยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิรต

อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-เวือรทเทม
แบรก ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสนหของตัวเมืองเกาสตไลบาโรก รวมไปถึง
ปราสาทโบราณท่ีมีความงดงาม น่ันจึงทําใหเมืองไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทอง
เท่ียวและสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวทัง้ในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก

ปอมปราการยุคกลางท่ีแข็งแกรงแหงน้ีสรางขึน้ในศตวรรษท่ีสิบสาม โครงสรางปอมสวน
ใหญยังคงตัง้ตระหงานอยู แมวาจะเผชิญกับไฟไหม ฟาผา และสงครามมายาวนานนับ
ศตวรรษ ในอดีตท่ีน่ีมีทัง้แขกผูมาเยือน นักโทษ และผูมีเกียรติ สวนของปราสาท สราง
ขึน้ในชวงกลางศตวรรษท่ีสิบหก มีความสวยงามอยางย่ิง และเป็นการจัดสวนขัน้สูงท่ีได
รับการยอมรับท่ัวทัง้ยุโรปวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับท่ีแปดของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 บาย



วันท่ี 3 กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแก
รนดเพลซ - แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - มหาวิหารแหงแอ
นทเวิรป

เมืองโคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

เมืองโคโลญจนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ทัง้น้ีเพราะผูผลิต
น้ําหอมชนิดน้ีตัง้อยูในเมืองน้ี เสนหของโคโลญจนท่ีพิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวทัง้เมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การด่ืมกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหว่ียง

เป็นโบสถโรมันคาทอลิก ในเมืองโคโลญ เป็นสถานท่ีประทับของอารชบิชอปแหงโคโลญ
สถานท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถาน นิกายเยอรมันคาทอลิก สถานท่ีแหงสราง
ขึน้มาเพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์
และเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญของเมืองแหงน้ี มีผูเย่ียมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาหมูเยอรมัน

 Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือเทียบเทาระดับเดียว

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเย่ียม เมืองศูนยกลางของสหภาพยุโรป เมืองเกาแกท่ีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร และโดงดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานถายภาพกับ อะตอมเมียม (Atomium) สิ่งกอสรางรูปทรงอะตอมขนาดใหญ ประกอบไปดวยวัตถุทรงกลมจํานวน 9
ลูก เชื่อมตอดวยทอขนาดใหญ สรางขึน้ในปี ค.ศ. 1958 ในงาน Brussels World’s Fair ปี ค.ศ.1958 เป็นโครงสรางเพียง
อยางเดียวท่ียังเหลืออยู ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญแหงหน่ึงของบรัสเซลส

นําทานชม รูปป้ันแมเนเกนพิส (Manneken Pis) หรือรูปป้ันเด็กนอยยืนฉ่ี สรางขึน้เพ่ือรําลึกถึงความกลาหาญของหนู
นอย Petit Julien ท่ีปกปองเมืองไวได โดยมีเรื่องเลากันวา ในปี ค.ศ. 1695 เมืองบรัสเซลสไดเกิดสงครามใหญ มีการวาง
ระเบิดเพ่ือทําลายเมืองแหงน้ี ระหวางท่ีชนวนระเบิดกําลังทํางาน ไดมีเด็กนอยคนหน่ึง เห็นชนวนระเบิดกําลังลุกไหม จึงฉ่ีเพ่ือ
ดับไฟ ทําใหเมืองน้ีรอดพนจากการถูกระเบิดมาได

นําทานชม จัตุรัสแกรนดเพลส หรือ กรองด ปลาซ (Grand Place) เเลนดมารคท่ีสําคัญใจกลางบรัสเซลล หน่ึงในจัตุรัสท่ี
สวยงามท่ีสุดในยุโรป รายลอมไปดวยกลุมอาคารเกาแกท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมทัง้บาโรค,โกธิค และนีโอ-โกธิค นอกจากน้ัน
จัตุรัสแหงน้ี ยูเนสโกไดประกาศใหเป็นมรดกโลกตัง้แตปี ค.ศ.1983 อีกดวย

นําทานเดินทางสู แอนตเวิรป (Antwerp) ตัง้อยูริมแมน้ําสเกลท เป็นเมืองทาท่ีสําคัญในอดีต และถือเป็นเมืองศูนยกลาง
ทางวัฒนธรรมของประเทศเบลเย่ียมอีกดวย

นําทานชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Grote Markt) จุดศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง ซ่ึงเต็มไปดวยกลุมอาคารสไตลเรอเนส
ซองส ท่ีตัง้เรียงรายอยูภายในจัตุรัส และเป็นท่ีตัง้ของศาลาวาการเมือง อาคารเกาแกท่ีมีอายุหลายรอยปี และสวยงามท่ีสุดในจัสตุ
รัสแหงน้ี

นําทานชม โบสถพระแม (Cathedral of Our Lady) สรางขึน้ในชวงระหวางปี ค.ศ. 1352 - 1521 สรางขึน้ในแบบกอธิค
ตัวโบสถน้ันมีความสูงมากกวา 400 ฟุต ภายในโบสถถูกประดับประดาไปดวยหนาตางกระจกสี รวมถึงภาพเขียนชิน้เย่ียมของ

่ ่ ่ ่ ่ ่



ศิลปินชื่อดังคือ ปีเตอร พอล รูเบนส ซ่ึงถือไดวาเป็นโบสถท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของประเทศเบลเย่ียม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

พัก ณ โรงแรม Tryp by Wyndham Antwerp หรือในระดับเดียวกัน

กรุงบรัสเซลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

อนุสรณอะโตเมี่ยม

เมเนเกนพีส

จัตุรัสแกรนดเพลซ

แอนทเวิรป

 บาย

สิ่งกอสรางท่ีตัง้อยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหน่ึง สรางขึน้เมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชัน้

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตัง้อยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมทัง้บาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตัง้แตปี ค.ศ.1983

เป็นเมืองในประเทศเบลเยียมและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟลานเดอส
หน่ึงในสามบริเวณของเบลเยียม แอนตเวิรปเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญมานานในกลุม
ประเทศแผนดินตํ่าของทัง้ทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะกอนการการปลน
เมืองแอนตเวิรปของการลุกฮือของชาวดัตช ระหวางสงครามแปดสิบปี เมืองแอนตเวิรปตัง้
อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําสเกลต ท่ีเชื่อมกับทะเลเหนือท่ีปากน้ําเวสเทิรนสเกลต



วันท่ี 4 หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - Batavia Stad
Fashion Outlet - อัมสเตอดัม (Amsterdam)

ตลาดโกรท มารค

มหาวิหารแหงแอนทเวิรป

ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ประเทศเบลเย่ียม ยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง
สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทัง้รานขายช็อค
โกแลตท่ีมีชื่อเสียงมากมาย

มหาวิหารแหงแอนทเวิรป (Cathedral of our Lady ) ท่ี อวดความงดงามของวิหารแบบ
โกธิกท่ีใหญสุดในเบลเยียม ดานในมีภาพวาดของรูเบนสท่ีประดับอยู มองอยางคนไมประ
สีประสาเรื่องศิลปะ ยังเห็นความงดงามของภาพ เห็นบางคนอินจัด ยืนน่ิงไมไหวติง
เหมือนถูกรูเบนสสะกดจิต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถื่น

 Tryp by Wyndham Antwerp หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กีธูรน (Giethoorn) เมือง Unseen เนเธอรแลนด หมูบานท่ีไรถนน ตองเรือในการสัญจรแทนรถ จึงถือ
ไดวาเป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีปลอดมลพิษ และนอกจากการสัญจรทางเรือ หมูบานแหงน้ีมีสะพานไมขามคูคลอง เพ่ือใชเป็นทางเดิน
ติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพานอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

นําทาน ลองเรือ ลัดเลาะไปตามคูคลองไปกับบรรยากาศอันสงบของหมูบานท่ีปราศจากถนนแหงน้ี ใหทานไดชมทิวทัศนอัน
งดงามของธรรมชาติ และบานสไตลดัตชท่ีคลาสสิกมีเอกลักษณ จนไดรับสมญานามวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด

นําทานเดินทางสู Batavia Stad Fashion Outlet เอาทเลทนอกเมืองอัมสเตอรดัม ท่ีมีรานคาสินคาแฟชัน่กวา 150 ราน
ใหทานไดเลือกสรร อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปป้ิงของทาน

ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู อัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเติล
(Amstel) อัมสเตอรดัมเป็นเมืองท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นเกาะมีคูคลองลอมรอบ จึงเป็นเมืองท่ีไดรับสมญานามวา เมืองแหงคลอง

พัก ณ โรงแรม Van Der Valk Hotel Schiphol หรือในระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 สวนเคอเคนฮอฟ - ลองเรือกระจก - จัตุรัสดัมสแควร

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หมูบานกีธูรน
ชมเมืองท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เมืองเล็กๆท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ
2,600 คน เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนนหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให
ปราศจากมลพิษ ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ลองเรือชมหมูบานกีธูรน

Batavia Stad Fashion Outlet

 บาย

นําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน เพลิดเพลินกับบรรยกาศของ หมูบานunseen แหง
เนเธอรแลนด หมูบานท่ีปราศจากถนนสักสาย ซ่ึงจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การ
คมนาคมยังคงใชการสัญจรทางน้ําด่ังเชนในอดีต อสิระใหทานเท่ียวชมหมูบานแหงน้ี
พรอมเก็บภาพความประทับใจ

แหลงชอปป้ิงเอาทเล็ตท่ีอยูไมไกลจากอัมสเตอรดัม แหลงรวมสินคาแบรนดเนมตางๆ กวา
250 รานคา

อัมสเตอดัม (Amsterdam) คํ่า

 Van Der Valk Hotel Schiphol หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไปดวย
ทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศแสน
โรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะอัมสเตอรดัม
ถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง นอกจาก
น้ี อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุมนาคนหาอีกมากมาย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยูท่ีชานเมืองลิซเซ สถานท่ีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิปประจําทุกปี
แตละปีจะมีแคชวงปลายมีนาคม – ตนพฤษภาคม ใหนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกไดเขาชมดอกทิวลิปท่ีสวยงาม เพียง 1 ปีมีแคชวง
เดียวเทาน้ัน สวนเคอเคนฮอฟเป็นแหลงปลูกทิวลิปท่ีใหญท่ีสุดของเนเธอรแลนด และเป็นหน่ึงในสวนดอกไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก
บนเน้ือท่ีกวา 200 ไร

อิสระใหทานไดชมความอลังการของสวนท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี ออกดอก
บานสะพรัง่และถูกออกแบบไวอยางสวยงาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 หมูบานกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทาไม - สนามบินสคิป
โพล / สนามบินอัมสเตอรดัม - ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการเท่ียวชมของทาน

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู อัมสเตอรดัม (Amsterdam)

นําทาน ลองเรือหลังคากระจก อันมีชื่อเสียงของอัมสเตอรดัม ลองลัดเลาะไปตามลําคลอง ชมความสวยงามของ 2 ฝ่ังริม
คลอง ซ่ึงทานจะไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตท่ีสรางมาตัง้แตคริสตศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลักษณพิเศษเป็นอาคารทรงแคบ
บริเวณหนาจัว่จะมีไมย่ืนออกมาเพ่ือใชแขวนรอก สําหรับชักรอกเฟอรนิเจอรและเครื่องใชตาง ๆ เขาทางหนาตางแทน

นําทานชม จัตุรัสดัม (Dam Square) ลานกวางใจกลางเมืองขนาดใหญ เป็นสถานท่ีตัง้ของพระราชวังหลวงเดิม และ
อนุสาวรียแหงเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สรางขึน้ในปี ค.ศ. 1956 เพ่ือเป็นอนุสรณแกผูท่ีเสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2

อิสระใหทานเดินเลนหรือชอปป้ิงสินคาบนถนนสายชอปป้ิงบริเวณจัตุรัสตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาในการชอปป้ิงของทาน

พัก ณ โรงแรม Van Der Valk Hotel Schiphol หรือในระดับเดียวกัน

สวนเคอเคนฮอฟ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี รวมทัง้
ไมหัวอ่ืนๆ เชน ลิลล่ี แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ จะออกดอกบานสะพรัง่ดูละลาน
ตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทาง
เดินอันรมรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็นระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

ลองเรือกระจก

จัตุรัสดัมสแควร

 บาย

เรือหลังคากระจก จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน แบบชาว
ดัชตท่ีสรางมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู
ชัน้บนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือท่ี
จอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

ตัง้อยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตัง้ของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

 คํ่า  Van Der Valk Hotel Schiphol หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



่ ่ ่

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ซานส สคันส (Zaanse Schans) หมูบานอนุรักษกังหันลมของเนเธอรแลนด เป็นหมูบานท่ีเก็บ
รวบรวมประวัติศาสตรของกังหันลมและบรรยากาศเกาแกใหคงอยูไวไดเป็นอยางดี สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม บาน
ไมสไตลดัตชท่ีเป็นเอกลักษณ และถายภาพเป็นท่ีระลึกกับกังหันลมท่ีถูกอนุรักษไว

นําทานชม โรงงานชีสและโรงงานทํารองเทาไม ซ่ึงเป็นหน่ึงในของฝากเล่ืองชื่อของเนเธอรแลนด

บาย

15.15 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเท่ียวบินท่ี QR274

ค่ํา

23.35 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

01.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี 
QR834 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หมูบานกังหันลมซานสคันส

โรงงานรองเทาไม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

โรงงานรองเทาไม เป็นโรงงานท่ีผลิตรองเทาจากไมพลับเพลา ท่ีใชมาตัง้แตสมัยโบราณ
เพราะวาประเทศเนเธอรแลนด(ฮอลแลนด)เป็นประเทศอยูในเขตท่ีจัดไดวามีความชื้นสูง
ชาวดัสตจึงคิดประดิษฐรองเทาท่ีมีประสิทธิภาพกันความชื้นไดสูง และรองเทาไมน่ียังมีอายุ
การใชงานท่ีนานอีกดวย ท่ีน่ียังมีรองเทาท่ีทําขายหากทานใดตองการซ้ือเป็นท่ีระลึกกอ
สามารถซ้ือได มีหลายสี หลายลวดลาย และหลายขนาด หากทานใดประสงคอยากไดพวง
กุญแจเป็นท่ีระลึกหรือของฝากแกญาติท่ีบานก็มีอีกเชนกัน

ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล บาย

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอ่ืนๆท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเจาหนาท่ีหอควบคุมการบินบางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีหอควบคุมการบิน

ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา คํ่า

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้อยูท่ีกรุงโดฮา และยังเป็นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม บาย

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง***

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 25 คน

ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริ
ษัทฯ เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทาง
มาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทัง้หมด

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจําทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport มายัง

บริษัทฯ หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเงื่อนไข

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน

ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธุรกิจได หากตองการน่ังชัน้ธุรกิจ ทานจะตองจองตัว๋เด่ียว กรุณาเช็คราคากับเจาหนาท่ีอีกครัง้

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน) 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน (หมายเหตุ : ทางบริษัทจะพยายามเลือกใชโรงแรมท่ี
มีเครื่องปรับอากาศภายในหองพัก แตเน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า ในบางเมืองจะไมมีเครื่องปรับอากาศใหบริการ อีกทัง้
ในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะไมเปิดเครื่องปรับอากาศ และหากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ ทาง
บริษัทอาจมีการปรับเปล่ียนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ) 

คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาเขาชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ

หัวหนาทัวรจากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

้ ่



คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องไดทานละ 2 ชิน้ น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก.)

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา
ในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

คาธรรมเนียมวีซาหรือกลุมเชงเกนวีซาและคาบริการ ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (โดย
ประมาณ 4,000  บาท)

คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 45 ยูโร ตลอดทริป

วีซา
เอกสารย่ืนขอวีซาเชงเกน 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** (ระยะเวลาท่ีผลวีซาออก ประมาณ 15 วัน
ทําการ)

1. หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนา 2 ฉบับ ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวัน
เดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเลมใหมกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยางนอย 2
หนาติดตอกัน เพ่ือติดวีซา ** หนังสือเดินทางเลมเกา ท่ีเคยไดรับวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ปี (ถามี) หรือเคยไดรับ
จากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี) **

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลังสีขาว ถายรูปมาแลวไมเกิน 6 เดือน  หามตกแตงรูป หามสวม
แวนสายตา แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและค้ิวทัง้ 2 ขางชัดเจน และตองเป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน

3. หนังสือรับรองการทํางาน
3.1 กรณีลูกจางหรือพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ท่ีออกโดยหนวยงานหรือบริษัทตนสังกัดของผูสมัคร (ระบุ

ตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุดเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียวยุโรป (ระบุชื่อประเทศ) หลังจากน้ันจะกลับ
มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวันท่ีเทาไร โดยชื่อลูกคาท่ีระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนา
พาสปอรต ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต ออก
หนังสือเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบัน มีอายุไมเกิน 30 วัน นับจากวันย่ืนวีซาเทาน้ัน พรอมลายเซ็น ระบุชื่อ ตําแหนง
ของผูออกหนังสือและประทับตราบริษัท

3.2 กรณีเจาของกิจการ หลักฐานการเป็นเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
หรือจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน พรอมทัง้เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (ตอง
มีอายุไมเกิน 90 วัน หากมากกวา 90 วันไปแลวตองคัดลอกใหมเทาน้ัน) เป็นสําเนาภาษาไทย และพรอมแปลภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (มีอายุไมเกิน 30 วัน) ฉบับจริง ออกหนังสือเป็น
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน)

3.4 ผูเกษียณอายุงาน หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน ซ่ึงเขียนโดยตัวผูสมัครหรือออกโดยบริษัทนายจางลาสุด ระบุวันท่ี
เกษียณ ชื่อและท่ีอยูของนายจาง ระยะเวลาของการจางงานและเงินเดือนลาสุด และสําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน
และฉบับแปลภาษาอังกฤษ

4. หลักฐานทางการเงินท่ีพียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง
4.1 สําเนาสมุดบัญชีท่ีมีการเดินบัญชีและ Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหกหลัก

เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายตลอดในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา และมีรายการเดินบัญชีลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันย่ืนวีซา เป็นบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน สถานทูตไมรับพิจารณา
บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจํา รวมถึงบัญชีสหกรณ

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงท่ีออกโดยธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา
วา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต สะกดชื่อใหตรงกับพาสปอรตและหมายเลขบัญชีตองเป็นเลม
เดียวกับท่ีทานจะใชย่ืนวีซา

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) ตองเป็น บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนองสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน 
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูออกคาใชจาย พรอมเซ็นรับรอง

- เอกสารพิสูจนความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํานาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร)
เป็นตน ทัง้ผูย่ืนวีซาเองและผูออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูออกคาใชจาย) และตองระบุชื่อผูถูกรับรองหรือ
ผูสมัครย่ืนวีซาดวย มีอายุไมเกิน 30 วัน นับจากวันท่ีย่ืนวีซา (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

่



- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูย่ืนวีซา

- กรณีท่ีบริษัทของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึง
ฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีใน
จดหมายดวย

5. กรณีท่ีผูสมัครอายุตํ่ากวา 20 ปี
5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา พรอมแปลภาษาอังกฤษ

5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหน่ึง หรือกับบุคคลท่ีสาม หนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/
เขต ตัวจริงเทาน้ัน ระบุวาอนุญาตใหดินทางไปตางประเทศกับใครและระบุความสัมพันธวาเป็นอะไรกัน

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหยาราง พรอมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวิต

6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ)

7. เอกสารสวนตัวกรณีมีการเปล่ียนชื่อ (ชื่อในหนังสือเดินทางไมตรงกับเอกสารอ่ืนๆ) (แปลเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด)
- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล 

- สําเนาทะเบียนบาน

- สําเนาบัตรประชาชน 

- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 

- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 

- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถามี) 

หมายเหตุ:

- ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนคํารองขอวีซาฯ เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ

- หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซากับทางศูนยย่ืนคํารองขอวีซาแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการดึงเลม
หนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ดังน้ันหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมเพ่ือเดิน
ทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้ 

- กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกทางสถานทูตฯ

**ทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายแปลเอกสารภาษาอังกฤษ **

หมายเหตุ เกี่ยวกับการย่ืนวีซาแชงเกน

• ทางบริษัทฯ จะทําการย่ืนวีซาของทานตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบเต็มจํานวนและไดรับการตอบรับจากทางสถานทูตฯใน
เรื่องเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตองใชเอกสารตางๆ ท่ีออกเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตัว๋เครี่องบิน, หองพักท่ีไดรับการยืนยัน
มาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทานได

• หากในชวงท่ีทานเดินทาง วันและเวลาในการย่ืนวีซากรุปเต็ม ทางบริษัทฯตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะ
ตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยดูแล และอํานวยความ
สะดวก 

• เอกสารตางๆ ท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวร ทานท่ีมีความประสงค
ย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน บริษัททัวรฯ เป็นเพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเป็นผูพิจารณาวีซาใหกับทาน

• กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริง ดังตอไปน้ี
- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

ก็ตาม

- คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือตัว๋เครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ท่ีเกิดขึน้ตามจริงเทาน้ัน



- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะโดนเก็บคามัดจําหองพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบภายหลัง

• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายทัง้หมด 100%

หมายเหตุ
** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท**

ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 4,000 บาท

กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 1 เดือน เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

การเดินทางในแตละครัง้ตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานขึน้ไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของ
ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง**

ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟิรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

หมายเหตุ : รายการทองเท่ียวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา ในกรณี
ท่ีมีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการสลับ
หรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็นสําคัญ
*ภาพถายเพ่ือการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทาน้ัน*

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันขึน้ไป คืนคาใชจายทัง้หมด (ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับ

สายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงินได)

ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทัง้หมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทัง้หมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตัว๋แลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน


