
#15317 ทัวรยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 8 วัน 5
คืน หมูบานกังหันลมซานสคันส เทศกาลดอกทิวลิป บิน QR
ทัวรยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด จัตุรัสโรเมอร มหาวิหารโคโลญจน
อะตอมเมี่ยม จัตุรัสกรองดปลาซ บานลูกเตาไคกคูมูส ลองเรือหลังคากระจก
หมูบานชาวประมงโวเลนดัม พระราชวังอัมสเตอรดัม จัตุรัสดัมสแควร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต - แฟรงกเฟิรต - มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟิรต - จัตุรัสโรเมอร
- โบสถเซนนิโคลัสกรุงแฟรงคเฟิรต - น้ําพุแหงความยุติธรรมแฟรงคเฟิรต - ศาลาวาการ
เมืองแฟรงกเฟิรต - โคเบลนซ - ปราสาทสโตลเซนเฟลส - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน

  

Best
Western
Leoso
Hotel
Leverkusen
หรือเทียบเทา

3 โรมอนดเอาทเลต - บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแกรนดเพลซ   

Holiday Inn
Hotel
Brussels
Airport หรือ
เทียบเทา

4
บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - ศาลาวาการเมืองบรูจจ - Church of Our
Lady, Bruges - โบสถพระโลหิตศักดิสิ์ทธิ ์- เกนต - ปราสาททานเคาท - มหาวิหารเกนต
- หอระฆังเมืองเกนต - ถนน Graslei - ถนน Korenlei - แอนทเวิรป - มหาวิหารแหงแอ
นทเวิรป - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป

  

Holiday Inn
Hotel
Brussels
Airport หรือ
เทียบเทา

5 รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - โบสถ Saint Laurenskerk - เฮก - อาคารรัฐสภา
สมัยโบราณ (หอคอยอัศวิน) - ยาน Dagelijkse Groemarkt - อัมสเตอดัม - ลองเรือกระ
จก - บริษัทเจียระไนเพชร

  
Tulip Inn
Antwerpen
หรือเทียบเทา

6 โวเลนดัม - หมูบานกังหันลมซานสคันส - ลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)   
Van der
Valk Hotel
หรือเทียบเทา

7 พระราชวังหลวงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร - ถนนคนเดิน Nieuwedijk-Kalverstraat
- ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล - ทาอากาศยานโดฮา    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 ฿45,888 ฿45,888 ฿45,888 ฿13,500

29 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 ฿45,888 ฿45,888 ฿45,888 ฿13,500

21 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 ฿44,888 ฿44,888 ฿44,888 ฿13,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - แฟรงกเฟรต - มหาวิหารโดมแหง
แฟรงคเฟรต - จัตุรัสโรเมอร - โบสถเซนนิโคลัสกรุงแฟรงค
เฟรต - น้ําพุแหงความยุติธรรมแฟรงคเฟรต - ศาลาวาการ
เมืองแฟรงกเฟรต - โคเบลนซ - ปราสาทสโตลเซนเฟลส - โค
โลญ - มหาวิหารโคโลญจน

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

พรีเรียดเดินทางกรุป 02 – 09 เมษายน 2563 ไฟลทขาไปจะเป็น QR833 BKK-DOH 20.40 – 23.50 // QR069 DOH-
FRA 01.35-07.10+1

 กิจกรรม บาย

16.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สาย
การบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลด
กระเปาสัมภาระ

ค่ํา

20.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินกรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR981

23.59 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)
พรีเรียดเดินทางกรุป 02 – 09 เมษายน 2563 ไฟลทขาไปจะเป็น QR833 BKK-DOH 20.40 – 23.50 // QR069 DOH-

FRA 01.35-07.10+1

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา

่ ่



01.50 น. ออกเดินทางตอโดย สายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR069

06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมืองแหงศูนยกลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของ
เยอรมนี

นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟิรต (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใชเวลา 30นาที) เมืองท่ีตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําไมน ของ
ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองท่ีมีประวัติตอเน่ืองอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมืองท่ีกษัตริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคย
ใชเป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากน้ียังเป็นเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของประเทศเยอรมัน
และเป็นเมืองท่ีมีความรํ่ารวยมากท่ีสุดในสหภาพยุโรปอีกดวย

นําทานชม มหาวิหารแฟรงกเฟิรต (Frankfurt Cathedral)(ถายรูปดานนอก) มหาวิหารศักดิส์ิทธิท่ี์มีขนาดใหญท่ีสุดแหง
เมืองแฟรงกเฟิรต ถูกสรางขึ้นแบบกอธิค ในชวงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงในอดีตกาลมหาวิหารแหงน้ียังใชเป็นสถานท่ีในการเลือกตั้งผู
ปกครองแควนแหงโรมันคริสตจักร และเป็นสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแตศตวรรษท่ี 19 เป็นตนมา

นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ เป็นสิ่งกอสรางประวัติศาสตรท่ียังคงหลง
เหลือภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีบริเวณน้ีถูกท้ิงระเบิดจากฝายพันธมิตรเมื่อคืนวันท่ี 22 มีนาคม ค.ศ. 1944

อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุง งาน
ประติมากรรมงดงามน้ีชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ําพุแหงความยุติธรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธิดา
แหงความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย(Goddess Justitia) ตั้งอยูกลางจัตุรัสมือซายถือตราชั่งแตมือขวาถือดาบดูนาเกรงขาม

บริเวณเดียวกัน เป็นท่ีตั้งของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟิรต (Frankfurt City Hall) เป็นอาคาร 3 หลังสรางติดกัน ดาน
หนาของอาคารประกอบดวยรูปป้ันของจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์4 พระองค ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกา
อันแสดงถึงสัญลักษณแหงความเท่ียงธรรม

จากนั้นเดินทางสู เมืองโคเบลนซ (Koblenz) (ระยะทาง190ก.ม.ใชเวลา 2 ชั่งโมง) เป็นเมืองท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนมรดก
โลก(Unesco) เป็นเมืองโบราณท่ีมีอายุกวา 2,000 ปี ตัวเมืองนั้นตั้งอยูปากแมน้ําซ่ึงไหลมาบรรจบกัน 2 สาย คือแมน้ําโมเซล
(Mosselle River) และแมน้ําไรน (Rhine Rover) จึงเป็นเมืองทีสําคัญในการคาขายลองเรือเดินสินคาตางๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นําทานชม ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) (ถายรูปดานนอก) อีกหน่ึงปราสาทเกาแกท่ีถูกสรางขึ้นในสมัย
ศตวรรษท่ี 13 โดยท่ัวไปสรางขึ้นเพ่ือกําหนดกฎหมาย สําหรับสินคาท่ีมีการหยุดและการจายเงินคาผานทางแมน้ําไรน ตอมาถูก
ครอบครองโดยกองทหารฝรั่งเศสและสวีเดนในสงครามสามสิบปี และสุดทายในปี1689 ถูกทําลายโดยชาวฝรั่งเศส ในชวง
สงครามโลกครั้งท่ีเกาปีของ 150 ปี ในปี 1815 ถูกสรางขึ้นมาใหมโดย William IV of Prussia และเป็นท่ีจัดการ แสดง
รวบรวมเราะแลวอาวุธเกาแกท่ีนาสนใจ

นําทานเดินเลนภายใน เมืองโคเบลนซ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือ ของฝากและเก็บภาพบรรยากาศเมืองเล็กๆริมฝ่ังแมน าไรน

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน (ระยะทาง190ก.ม.ใชเวลา 2 ชั่งโมง) เมืองท่ีตั้งอยูฝ่ัง แมน้ําไรน (Rhine River) และเป็น
เมืองเกาแกท่ีเคยอยูภายใตการปกครองของพวกโรมัน

จากนั้นชม มหาวิหารโคโลญจน (ถายรูปดานนอก) ชาวเยอรมันเรียกวา DOM เป็นศาสนสถานของคริสตศาสนา
โรมันคาทอลิก วิหารแหงน้ีใหญและสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สรางดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโค
โลญจนนับเป็นจุดหมายสําคัญของเมืองโคโลญจนและของประเทศเยอรมนี ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยู
เนสโกในปี 1996

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา เมนูอาหารทองถิ่น

พักท่ี Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต เชา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตั้งอยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิรต



แฟรงกเฟรต

มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟรต

จัตุรัสโรเมอร

โบสถเซนนิโคลัสกรุงแฟรงคเฟรต

นํ้าพุแหงความยุติธรรมแฟรงคเฟรต

ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต

เป็นเมืองใหญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกไดสบาย
ๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการ
เงิน เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็น
สนามบินท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นมหาวิหารคริสตจักรโรมันคาทอลิกท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองแฟรงคเฟิรต และเป็นอาคาร
ทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในเมือง ตัวมหาวิหารมีประวัติศาสตรท่ียอนไปไดถึงชวงศตวรรษท่ี
7 ซ่ึงมีบทบาทท่ีเกี่ยวของในฐานะคูทางศาสนาของพระบรมมหาราชวังในแฟรงคเฟิรต
สภาพในปัจจุบันไดรับการบูรณะขึ้นมาหลังไดรับผลกระทบอยางหนักจากชวงสงครามโลก
ครั้งท่ี 2

เป็นท่ีตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ําพุแหงความ
ยุติธรรม ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางท่ีไดรับการบูรณะแลว ปัจจุบัน
จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี14

เป็นโบสถยุคกลางนิกายลูเธอรัน ตั้งอยูในกรุงแฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมนี อยูใกล
จัตุรัสโรเมอร โบสถน้ีมี 51 ระฆัง โดย 4 ใชสําหรับ peals และอีก 47 ใชสําหรับ
carillons

ประติมากรรมหินท่ีทําขึ้นเพ่ือแสดงความเครพ แด Justitia สตรีท่ีถือดาบและสามารถ
เอาชนะ และทรงความยุติธรรม มันถูกสรางขึ้นดวยบรอนซ ในปี 1887 ตั้งอยูดานหนา
ของตึก ของเมืองน้ี ประติมากรรมน้ีมีบทบาทสําคัญในพืธี พิธีบรมราชาภิเษก

เป็นอาคาร 3 หลังสรางติดกัน ซ่ึงใชเป็น City Hall มาตั้งแตปี 1405 ในสไตลโกธิค ใน
ชวงปี 1867-1908 ศาลาวาการแหงน้ีเป็นท่ีรูจักของนักทองเท่ียวท่ัวโลก เน่ืองจากมี
นาฬิกาตุกตาเริงระบํา Glockenspiel ซ่ึงจะมีตุกตาเริงระบําออกมาเตนระบําตอน 11
โมงเชา เท่ียงตรง และ 5 โมงเย็น



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โรมอนดเอาทเลต - บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - เมเนเก
นพีส - จัตุรัสแกรนดเพลซ

เวลาทองถิ่นประเทศเยอรมัน ชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ

โคเบลนซ
เป็นเมืองอันเกาแกท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศเยอรมัน บริเวณพ้ืนท่ีจุดบรรจบ
ของแมน้ําไรนและแมน้ําโมเซลตรงจุดเหนือสุดของหุบเขาไรน ซ่ึงถือไดวาเป็นภูมิทัศนอัน
สุดงดงามท่ีเป็นเอกลักษณของเมือง ท้ังยังเนินเขาท่ีปกคลุมไปดวยเถาองุน ซ่ึงองุนท่ีน่ีได
ชื่อวาเป็นองุนท่ีมีคุณภาพสูงแหงหน่ึงของประเทศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ปราสาทสโตลเซนเฟลส

โคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

 บาย

เป็นปราสาทท่ีมีลักษณะเป็นปอมปราการยุคกลาง ตั้งอยูทางใตของเมืองโคเบลนซบนฝ่ัง
ซายของแมน้ําไรนตอนกลางในรัฐไรนแลนด-พาลาทิเนต ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นประมาณชวง
ศตวรรษท่ี 13 สภาพในปัจจุบันมาจากการบูรณะในชวงศตวรรษท่ี 19 ในสไตลโกธิคอัน
สวยงาม ทุกวันน้ีปราสาทดังกลาวเป็นสวนหน่ึงของมรดกโลกขององคการยูเนสโก

เมืองโคโลญจนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ท้ังน้ีเพราะผูผลิต
น้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี เสนหของโคโลญจนท่ีพิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลน้ีเริ่มขึ้นในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวท้ังเมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การด่ืมกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหว่ียง

เป็นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญในเมืองโคโลญ เป็นสถานท่ีประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญ สถานท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถานนิกายเยอรมันคาทอลิก
สถานท่ีแหงสรางขึ้นมาเพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็น
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองแหงน้ี มีผูเย่ียมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

่



นําทานเดินทางสู ดีไซนเนอร เอาทเล็ท โรมอนด (Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง79ก.ม.ใชเวลา 1 ชั่งโมง)
อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมชั้นนําอยางจุใจ อาทิเชน GUCCI , PRADA , BALLY , BURBERRY , CALVIN
KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , DESIGUAL ,
KIPLING , LEVI’S ฯลฯ

บาย

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเวลา 2.30ชั่งโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม
(Belgium) ตั้งอยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเย่ียมเป็นประเทศเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ปี เป็น
ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศท่ีมีคูบาวสาวนิยมมาฮันนี
มูนกัน

นําทานถายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซ่ึงเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซ่ึงเป็นสัญลักษณจากการรวม
ตัว ครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959

นําทานผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกาๆสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวางกอธิค และนีโอกอธิค ผานชมบริเวณ
พระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหงเบลเย่ียม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS)

จากนั้นถายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียหนูนอยยืนปัสสาวะ ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเมือง

นําทานถายภาพกับ จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand
Palace) ตั้งอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากท่ีสุด
ของยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเป็นจุดรวมของบรรดา
สถาปัตยกรรมแนวตางๆ โดยไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา เมนูอาหารจีน

พักท่ี Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ

โรมอนดเอาทเลต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเลตท่ีอยูใกลๆ กับพรมแดนประเทศเนเธอรแลนดและเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีดี
ดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร ท่ีคะแนนจากแบรนดสินคาท่ีมีชื่อเสียงในราคาท่ี
ดี เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุดสัปดาห บอยครั้งท่ีไกดจะพานักทองเท่ียว
เดินทางไปชอปปงท่ีเอาเลตแหงน้ี เอาทเลทขนาดใหญท่ีเป็นแหลงชอปป้ิงของคน
เนเธอรแลนด, เยอรมัน และ เบลเย่ียม ท่ีนิยมมาเลือกซ้ือสินคาราคายอมเยาวนานาชนิด

บรัสเซลล บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจ) - ศาลาวาการ
เมืองบรูจจ - Church of Our Lady, Bruges - โบสถพระ
โลหิตศักด์ิสิทธิ์ - เกนต - ปราสาททานเคาท - มหาวิหารเกนต -
หอระฆังเมืองเกนต - ถนน Graslei - ถนน Korenlei - แอนท
เวิรป - มหาวิหารแหงแอนทเวิรป - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ

อนุสรณอะโตเมี่ยม

เมเนเกนพีส

จัตุรัสแกรนดเพลซ

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

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมท้ังบาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตั้งแตปี ค.ศ.1983

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานดินทางสู เมืองบรูจส (BRUGES) (109 กิโลเมตร 1.30 ชม.) เมืองท่ีถูกกลาวขานวาเป็นเวนิ สแหงตอนเหนือ เป็น
เมืองท่ีเงียบสงบและมีมนตเสนหของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการ UNESCO

นําทาน ชมเมืองบรูจน เมืองหลวงของแควนฟลันเดอร ท่ีไดชื่อวาเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป ในอดีตบรูจสเคย
เป็นเมืองทาท่ีสําคัญของเบลเย่ียมแตเมื่อเมืองถูกปิดลอมไมมีทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองทาใหแกแอนตเวิรป ซ่ึงกลาย
มาเป็นทาเรือท่ีใหญท่ีสุดของเบลเย่ียม

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเมืองเกา เพ่ือนําทานถายรูปคูกับหอระฆัง และศาลาวาการเมืองบรูจจ (Belfry & Halle) ศาลาวาการ
และหอระฆังแหงน้ีถูกสรางขึ้นในปีค.ศ. 1248 หอระฆังแหงน้ีมีความสูงประมาณ 83 เมตร และมีระฆังอยูประมาณ 47 อันท่ียัง

่ ้ ้



คงอยูบนหอระฆัง ปัจจุบันท่ีแหงน้ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณของเมืองบรูจจแหงน้ี

นําทานชม โบสถพระแมมารี (Church of Our lady) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นในปีค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมาณ 112
เมตร นอกจากน้ีหามพลาดชมประติมากรรมแกะสลักจากหินออนท่ีดูวิจิตร และงดงามชื่อวา“Madonna & Child” จากการ
รังสรรคโดยศิลปินชื่อกองโลกชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล

จากนั้นชมโบสถพระโลหิตศักดิส์ิทธิ ์(Basilica of the Holy Blood)(ถายรูปดานนอก) ซ่ึงจะมีการแหพระธาตุขึ้นทุกปีใน
วันท่ีพระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเวลา 1ชั่งโมง) เมืองท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 4 ของเบลเย่ียม
ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดชื่อวาเป็นรองนครปารีสเพียงแหงเดียว

นําทาน ชมเมืองเกนต ซ่ึงแปลวาการรวมกันของแมน้ําสองสาย เพราะท่ีตั้งของเมืองอยูบริเวณท่ีแมน้ําสเกลต Scheldt
River มาบรรจบกับแมน้ําไลส Lys River แมน้ําสองสายน้ีเป็นเสนเลือดลอเล้ียงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและ
ยังคงตอเน่ืองจวบจนปัจจุบัน

นาทานชม ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen)(ถายรูปดานนอก) หน่ึงในแลนดมารคสาคัญใจกลางเมืองเกนทปราสาท
หินท่ีมีความสวยงาม ตั้งอยูริมคลองใจกลางเมือง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 โดยเคานทฟิลลิปแหงแควนอัลซาส เพ่ือเป็นท่ีพานัก
ของเหลาอัศวินในชวงสงครามครูเซด ตอมาถูกซ้ือขึ้นโดยสภาเมืองเกนท และถูกแปลงเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑประจาเมืองในท่ีสุด

จากนั้นชม มหาวิหารเซนต บราโว(St. Bravo Cathedral) (ถายรูปดานนอก) สรางขึ้นในสมัยพระเจาชารลส ท่ี 5 เป็น
ศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาดวยกระจกสีและแทนบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีคาหลาย
ชิ้น ท้ังผลงานประติมากรรมหินออนแบบบาโรค และธรรมาสนหรือแทนสาหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค

นําทานชม หอระฆังประจําเมือง (THE BELFRY)(ถายรูปดานนอก) ท่ีสูงตระหงานถึง 91 เมตร เป็นจุดเดนของเสนขอบ
ฟา ท่ีดานลางนั้นเป็น หอประชุมสงฆ (CLOTH HALL) ท่ีมีมาตั้งแตทศวรรษท่ี 15 และไดรับเกียรติเป็นมรดกโลกจาก
UNESCO

นําทานเดินเลนชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเกาแกของเมืองเกนท เป็นจุดชมวิวท่ีสวย
ท่ีสุดในเมืองโดยจะมีอาคารเกาแกตั้งแตสมัยยุคกลางเรียงรายอยูสองฝ่ังถนน

จากนั้นเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเวลา 1.30ชั่งโมง) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมือง
บรัสเซลสของประเทศเบลเย่ียม (Belgium) เมืองแอนทเวิรปเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก เพชรเกือบ
70% มีการซ้ือขายกันท่ีเมืองแหงน้ี นอกจากน้ียังโดดเดนท้ังเรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การด และสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย

นําทานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady)(ถายรูปดานนอก) เป็นโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศเบลเยียม เป็นท่ีเล่ืองลือถึงถึงความงดงามท่ีถูกประดับตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ไมวาจะเป็นตัวโบสถ ซุมประตู รูป
ป้ัน ทางเดิน เรียกไดวาทุกอยางงดงามไรท่ีติ ดานในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปีเตอร พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซ่ึง
เป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผูชื่นชอบศิลปะไดชมกันท่ีโบสถแหงน้ี

นําทาชม ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป (Antwerp City Hall)(ถายรูปดานนอก) ซ่ึงตั้งตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็เป็น
สิ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากมายเชนกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท่ีผสมผสานสไตลเฟลมิชเขากับอิตาเลียนไดอยาง
ลงตัว

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักท่ี Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

บรูจส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองบรูจจ เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม เมืองน้ีถูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น ซ่ึงนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูในสมัยกอนวิธีหน่ึง ใน
ปัจจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ เฟลมมิช
และเรเนซอง ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจด่ังมนตขลัง



โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส)

ศาลาวาการเมืองบรูจจ

Church of Our Lady, Bruges

โบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์

ตลาด Grote Markt น้ีไดกลายมาเป็นศูนยกลางของชีวิตคนเมืองบรูจส ท่ีน่ีเต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปัจจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็นฮับดานการทอง
เท่ียวดวย ลองใชเวลาเดินใหท่ัวเพ่ือสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ท่ีระลึกของท่ีน่ี และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปัตยกรรมอันงดงามของสวนหน่ึง
ของเมืองบรูจส

เป็นตึกศาลาวาการของเมืองบรูจจท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิชผสมแบบเรเนซองค ตั้ง
อยูบริเวณจัตุรัสของเมือง ถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1421 อาคารไดรับการตกแตงอยางหรูหรา
ดวยหนาตางแบบโกธิค มีหอคอยรูปป้ัน นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑท่ีชั้นลางซ่ึงมีหนาตาง
ยาวท่ีมีละเอียดซับซอน

เป็นโบสถแมพระท่ีมีหอสูงสรางดวยอิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของชางในยุคนั้น
นอกจากน้ียังมีรูปแกะสลักมาดอนนา ผลงานของไมเคิล แองเจโล ชางฝีมือระดับโลก

เป็นโบสถคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในเมืองบรูจสของประเทศเบลเยียม ถูกสรางขึ้น
ระหวางปี 1134 และ 1157 และไดรับการปรับปรุงในศตวรรษท่ี 19 ในสไตลโกธิค เป็นท่ี
เคารพบูชาของพระโลหิตบริสุทธิท่ี์เชื่อวาถูกรวบรวมไวโดยโจเซฟแหง Arimatheaในทุกปี
ท่ีน่ีจะมีการแหพระธาตุในวันท่ีพระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

เกนต

ปราสาททานเคาท

 บาย

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันออกในบริเวณเฟลม
มิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานท่ีปากแมน้ําสเกลตและแมน้ํา
ลูส ในยุคกลางเกนตเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมั่งค่ังท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป ใน
ปัจจุบันเป็นเมืองทาและเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต

ปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1180 เพ่ือแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip
of Alsace เพ่ือปองกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง และถึงแมวาประเทศเบลเย่ียมจะผาน
การรบและสงครามมามากมาย แตปราสาท Gravensteen ยังคงผานกาลเวลามาได และ
เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจท่ีสุด



มหาวิหารเกนต

หอระฆังเมืองเกนต

ถนน Graslei

ถนน Korenlei

แอนทเวิรป

มหาวิหารแหงแอนทเวิรป

เป็นมหาวิหารประจําเมืองเกนต ท่ีตั้งอยูในศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง มหาวิหาร
แหงน้ีสืบอายุยอนกลับไปไดถึงศตวรรษท่ี 10 ท่ีน่ีมีความโดดเดนคือเป็นมหาวิหารสไตล
โกธิคท่ีมีหอหลักดานหนาซ่ึงมีความสูงถึง 89 เมตร ท่ีสําคัญอีกสวนคือแทนบูชา
“Adoration of the Mystic Lamb” ท่ีโดงดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary, Christ
the King และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม

เป็นหอระฆังประจําเมืองเกนตท่ีตั้งสูงตระหงานถึง 91 เมตร ท่ีถือเป็นหอระฆังท่ีสูงท่ีสุด
ในเบลเย่ียม ซ่ึงตั้งเป็นจุดเดนของเสนขอบฟาในเมือง

เป็นถนนริมน้ําในเมืองเกนต ตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ํา Leie ตั้งคูกับถนน Korenlei
อดีตท่ีน่ีเป็นสวนหน่ึงของทาเรือยุคกลางและปัจจุบันไดกลายเป็นถนนริมน้ําท่ีถือเป็นจุด
นัดพบท่ีสําคัญแหงหน่ึงของชาวเมือง

เป็นถนนริมแมน้ําในเมืองเกนต ท่ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามถนน Graslei เป็นอีกหน่ึงถนนริม
น้ําท่ีถือเป็นจุดนัดพบท่ีสําคัญแหงหน่ึงของชาวเมือง

เป็นเมืองในประเทศเบลเยียมและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟลานเดอส
หน่ึงในสามบริเวณของเบลเยียม แอนตเวิรปเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญมานานในกลุม
ประเทศแผนดินตํ่าของท้ังทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะกอนการการปลน
เมืองแอนตเวิรปของการลุกฮือของชาวดัตช ระหวางสงครามแปดสิบปี เมืองแอนตเวิรปตั้ง
อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําสเกลต ท่ีเชื่อมกับทะเลเหนือท่ีปากน้ําเวสเทิรนสเกลต

เป็นมหาวิหารท่ีอวดความงดงามของวิหารแบบโกธิกท่ีใหญสุดในเบลเยียม ดานในมีภาพ
วาดของรูเบนสท่ีประดับอยู มองอยางคนไมประสีประสาเรื่องศิลปะ ยังเห็นความงดงาม
ของภาพ เห็นบางคนอินจัด ยืนน่ิงไมไหวติงเหมือนถูกรูเบนสสะกดจิต



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - โบสถ Saint
Laurenskerk - เฮก - อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (หอคอย
อัศวิน) - ยาน Dagelijkse Groemarkt - อัมสเตอดัม - ลอง
เรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป
ศาลาวาการแหงน้ีตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกของตลาดโกรทของเมืองแอนทเวิรป อาคารยุคเรอ
เนซองสแหงน้ีสรางขึ้นระหวางปีค. ศ. 1561 ถึง 1565 หลังจากการออกแบบของคอรเน
ลิสฟลอริสเดอวิวททและสถาปนิกและศิลปินคนอ่ืนๆ ท่ีน่ีเป็นอีกท่ีท่ีถูกจารึกไวในรายการ
มรดกโลกของยูเนสโก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู เมืองรอตเตอรดัม (ROTTERDAM) (ระยะทาง126ก.ม.ใชเวลา 2ชั่งโมง) เเมืองทาหลัก และเมืองท่ีใหญเป็น
อันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํามาส (MAAS RIVER) และยังเป็นเมืองทาใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
ในปี ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวเป็น "เมืองแหงสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเป็นศูนยกลาง
การคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา

นําทานถายรูปกับ บานลูกเตาไคกคูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) (ถายรูปดานนอก) กลุมอาคารเหลืองขาวทรง
ลูกเตา 39 หลังซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem

จากนั้นชม Grote of St. Laurenskerk(ถายรูปดานนอก) โบสถแหงน้ีคือสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเพียงแหงเดียวในเมือง
น้ี ตั้งอยูจุดศูนยกลางของเมือง นับวาเป็นสถานท่ีสําหรับงานเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการจัดพิธีการทางศาสนาสําคัญตางๆ ท่ีไดถูก
สรางครั้งแรกในปี ค.ส. 1400 และถูกการบูรณะฟ้ืนฟูอีกทีในปี ค.ศ.1950 หลังจากท่ีโดนสงครามถลมเมืองอยางหนัก

นําทานสู กรุงเฮก (THE HAGUE) (ระยะทาง23ก.ม.ใชเวลา 45นาที) เมืองใหญเป็นอันดับ 3 ของเนเธอรแลนด รองจาก
กรุงอัมสเตอรดัมและรอตเตอรดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแหงรัฐ รวมไปถึง
เป็นเมืองท่ีประทับของพระราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย

บาย

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

นําทานผานชม ยานบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นยานเกาแกของเมืองเฮก และเป็นท่ีตั้งของ หอคอยแหงอัศวิน (Hall
of Knights) ถูกใชเป็นสถานท่ีกลาวพระราชดํารัสของกษัตริยตอนรับพระราชอาคันตุกะ และเป็นจัดประชุมรัฐสภาหรืองาน
สําคัญๆประจําเมือง

นําทานเดินทางสู Dagelijkse Groemarkt เป็นถนนชอปป้ิงสําคัญของเมืองสองขางทางเรียงรายดวยรานคา สินคาทอง
ถิ่น รานอาหารและคาเฟตามอาคารเกา

นําทาน ชมกรุงอัมสเตอรดัม ดวยบรรยากาศการ ลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไป ตามลําคลองของเมือง ท่ีจะใหทานได
เห็นบานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูชั้นบนสุดของ
อาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพท่ีอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง แลวไปชมเขตท่ีเกา
แกท่ีสุดของอัมสเตอดัม

จากนั้นเรือจอดสงทานท่ี สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนด
ไดรับการยกยองวาดีท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญ ตลอดจนขั้นตอนการ

่ ่ ่ ้ ้ ้



เจียระไนใหเป็นอัญมณีท่ีมีคาท่ีสุด สําหรับทานท่ีตองการเป็นเจาของอัญมณีล้ําคา เชิญทานเลือกซ้ือเพชรชั้นดีพรอมรับรองดวย
Certificate จากบริษัทฯท่ีมีชื่อเสียง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักท่ี Tulip Inn Antwerpen หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-
7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ*

รอตเตอรดัม

บานลูกเตาไคกคูมูส

โบสถ Saint Laurenskerk

เฮก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสองในประเทศเนเธอรแลนด และมีทาเรือท่ีใหญท่ีสุดในโลก มี
ตําแหนงท่ีตั้งท่ีแมน้ํา Rhine-Meuse-Scheldt delta ไหลผาน และเป็นใจกลางของการ
เดินทางท้ังรถไฟ, ถนน, เครื่องบิน และการเดินทางทางน้ําจึงถูกเรียกกันวา “Gateway
to Europe” มีชื่อเสียงทางดานเศรษฐศาสตร และสถาบันสถาปัตยกรรมแหง
เนเธอรแลนด

1 ในสัญลักษณของเมืองมีถึง 40 หลัง ตั้งตอเรียงกัน 45 องศา ใจกลางเมืองรอทเทอดัม
Cube Houses การออกแบบของเขาตองการนําเสนอถึงบานท่ีสรางดวยไมท้ังบาน และ
เป็นหมูบานท่ีอยูใจกลางเมืองใหญได

เป็นโบสถคริสนิกายโปรแตสแตนทประจําเมืองรอตเตอรดัมของประเทสเนเธอรแลนด
เป็นหน่ึงในโบราณสถานท่ีหลงเหลือมาจากยุคกลาง โบสถน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1492 ถือเป็น
โบสถคริสตแหงแรกในรอตเตอรดัม เหตุการณสําคัญหลายอยางในเมืองเกิดขึ้นท่ีน่ี

เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอรดัม และรอตเทอรดาม โดยตัวเมืองนั้น
ตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศ นอกจากน้ียังเป็นท่ีตั้งของ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และการพิมพ เป็นท่ีตั้งของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือ "ศาลโลก"

อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (หอคอยอัศวิน) บาย

เป็นอาคารรัฐสภาสมัยโบราณในยานบินเนนฮอฟของกรุงเฮก ท่ีมีลักษณะเป็นปราสาท
กอธิคสมัยศตวรรษท่ี 13 ท่ีกษัตริยในอดีตใชเป็นท่ีวาราชการกับขาราชสํานัก ภายในเป็น
ลานกวางลอมรอบดวยอาคาร ตรงกลางมีน้ําพุสีทองสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีประชุมของอัศวินใน
สมัยกอน มีฐานะหน่ึงในอาคารท่ีโดดเดนและเกาแกท่ีสุดในกรุงเฮก



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 โวเลนดัม - หมูบานกังหันลมซานสคันส - ลิซเซ - สวนเคอเคน
ฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ**

ยาน Dagelijkse Groemarkt

อัมสเตอดัม

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

เป็นยานเกาแกของกรุงเฮกท่ีถือเป็นยานชอปป้ิงและพักผอนหยอนใจท่ีสําคัญของเมือง
ซ่ึงรอบบริเวณยานนั้นจะเต็มไปดวยรานคา รานของฝาก คาเฟ และอาคารเกาแกท่ีนา
สนใจตางๆ

เป็นเมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไป
ดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศ
แสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะ
อัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุก
แหง

เป็นเรือหลังคากระจก ท่ีจะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน
แบบชาวดัชตท่ีสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผาน
บานเรือท่ีจอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Tulip Inn Antwerpen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปชม หมูบานชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใชเวลา 30นาที) ท่ีเคยตั้งอยูบริเวณปาก
อาวน้ําเค็มของทะเล “ไอซเซลเมียร” กอนท่ีรัฐบาลไดสรางเขื่อนสูงใหญปิดทะเลเพ่ือสรางเป็นกําแพงกั้นน้ําทวมและจัดทําเป็น

้ ้ ้ ่ ้



แหลงอนุรักษน้ําจืด หลังจากนั้นโวเลนดัมจึงกลายเป็นเมืองริมทะเลน้ําจืด ท่ียังคงอนุรักษวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไวอยางนาสนใจ
ขอเชิญเพลินชมบรรยากาศริมน้ําท่ีมีอากาศสดชื่น

อิสระใหทานไดเดินเลน ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช ท่ียังคงอนุรักษไวอยางดี หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกนารักๆ
ภายในเมืองหมูบานชาวประมงแหงน้ี

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเวลา 30นาที) หมูบานอนุรักษ
วัฒนธรรมเกาแกและวิถีชีวิตของชาวเนเธอรแลนดสมัยกอนท่ีมีกล่ินอายหรือสัญลักษณของความเป็นเนเธอรแลนดไวไดอยาง
ครบถวน อดีตในหมูบานน้ีมีกังหันลมกวา 800 ตัวท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงอาจจะลดนอยลงไปบางในปัจจุบันและได
เปิดเป็นพิพิธภัณฑใหผูคนไดเขาชม

นอกจากหมูบานซานส สคันส ยังมีโรงสาธิตวิธีการทําชีส และทํารองเทาไมใหทานไดเขาชม อิสระใหทานเท่ียวชมหมูบานนา
รักแหงน้ี

จากนั้นเดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse) ซ่ึงเป็นแหลงปลูกทิวลิปท่ีใหญและสําคัญของฮอลแลนด เมืองลิซเซอยูหางจาก
อัมสเตอรดัมเพียง 29 กิโลเมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

นําทานชม สวนเคอเคนฮอฟ เป็นสวนท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี ออกดอกบาน
สะพรั่งอยูดูละลานตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบ ไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทางเดินอันรมรื่น บางก็
มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็นระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย มีการจัด
สวนตัวอยาง การวางแผนจัดปลูกไมดอกไม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักท่ี Van der Valk Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วัน
กอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ*

โวเลนดัม

หมูบานกังหันลมซานสคันส

ลิซเซ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บางครั้งมักถูกเรียกวา "ไขมุกแหงซุยเดอร ซี" เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและไดรับ
ความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศเนเธอรแลนด เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมี
ความโดดเดนในเรื่องของทา เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะ
การแตงกายในแบบด้ังเดิมของชาวดัตช

หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด เป็นศูนยกลางการคาดอกไมท่ี
ใหญท่ีสุดในประเทศเนเธอรแลนด อยูหางจากอัมสเตอรดัม 29 กม. ปัจจุบัน
เนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปไดมากกวา 3,000 ชนิด มีสีมากวา 400 สี
ปัจจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไปกวารอยประเทศท่ัวโลก เมืองลิซเซยังเป็นแหลงทอง
เท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกมาเย่ียมชมดอกไม

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 พระราชวังหลวงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร - ถนนคนเดิน
Nieuwedijk-Kalverstraat - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิป
โฮล - ทาอากาศยานโดฮา

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ*

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Van der Valk Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม พระราชวังอัมสเตอรดัม (Royal Palace) (ถายรูปดานนอก) สรางขึ้นในปี 1648 - 1654 เพ่ือใชเป็นศาลาวาการ
เมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย Lodewijk Napoleon จึงไดเปล่ียนเป็นท่ีพักอาศัยของราชวงศปัจจุบันน้ี พระราชวัง
แหงน้ีไดถูกใชเป็นท่ีรับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี

นําทานเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีบริเวณ จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองท่ีมีอนุสรณสงคราม
เพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองท่ีหลุยส โบนาปารต เคยใชเป็นพระราชวังหลวงใน
ชวงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

นําทานเดินทางสู ยานคาลเวอรสตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนสายหลักของการชอปป้ิงของเมืองอัมสเตอรดัม โดยราน
เสื้อผาสวนมากจะเป็นรานแบรนดท่ัวไปท่ีคุณสามารถพบเห็นไดตามเมืองหลักๆท่ัวโลก

จากนั้นเดินทางสู ทาอากาศยานอัมเตอรดัม

บาย

16.15 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR274

ค่ํา

23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศการตา แวะรอเปล่ียนเครื่อง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

พระราชวังหลวงอัมสเตอดัม

จัตุรัสดัมสแควร

ถนนคนเดิน Nieuwedijk-Kalverstraat

พระราชวังหลวง (Royal Palace) สรางขึ้นในปี 1648-1654 เพ่ือใชเป็น Stadhuis คือ
ศาลาวาการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย Lodewijk Napoleon จึงได
เปล่ียนมาใชเป็นท่ีพักอาศัยของราชวงศปัจจุบันพระราชวังแหงน้ี ไดถูกใชเป็นท่ีรับรองพระ
ราชอาคันตุกะของพระราชินี

ตั้งอยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้นในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

เป็นถนนท่ียาวกวา 1 กิโลเมตร อิสระใหเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและแบรนดเนมมากมาย
ท้ังในรานและริมสองขางทาง ท้ังเสื้อผารองเทา เครื่องหนัง ของท่ีระลึก ของตกแตงบาน
และรานหนังสือขนาดใหญก็ตั้งอยูในยานน้ี หรือ เลือกท่ีจะจิบชา กาแฟ แบบชาวดัตชชม
ชีวิตของผูคนในนครอัสเตอรดัมก็ได

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล บาย

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอ่ืนๆท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเจาหนาท่ีหอควบคุมการบินบางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีหอควบคุมการบิน

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา

02.05 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี QR834

บาย

12.40 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว  ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น
แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได ได  กรณีทานตองการซ้ือความ
คุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท + คาวีซา 4,500 บาท รวม 29,500 บาท 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

- กรณีบริษัทตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเป็นตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทานั้น



**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน
หนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตั๋วกรุปไม

สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็นBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพัก
เมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปา สายการบินกาตาร แอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ปี หรือนอยกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท

ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ปี หรือมากกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 500,000 บาท

คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท 

ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท มากกวาขอบังคับ
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 

5. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม 

6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจจากทาน

7. น้ําด่ืมบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO

วีซา
การย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (Belgium)

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15-20 วันทําการ ** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลา
ท่ีนัดหมาย **

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับ
ย่ืนคํารองขอวีซาอยูเป็นประจํา

เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเนเธอรแลนด จําเป็นตองแปลเป็นภาษาอังกฤษจาก ศูนยรับแปลเอกสารท่ีผาน
การรับรองถูกตองตามกฎหมาย เทานั้น !! พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเป็นตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) เพ่ือความ
สะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทางสถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทัน
ตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางท่ีคอยใหบริการ
และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

่



เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (Belgium)

1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหนา
เหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงให
กับเจาหนาที) หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร เพ่ือนําไปแสดงตอสถานทูต

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตง
รูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น ** หามขีดเขียน แม็ก
หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารสวนตัว (ถามี)
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย)

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถามี) ทานจําเป็นตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)

- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถาเคยมีการเปล่ียน)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ปี (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเป็นตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร

- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมให
บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หาก
เด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจาย
การเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท่ีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบ
สําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเป็นตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับ
บุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)
4.1 กรณีเป็นพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานปัจจุบัน   โดยระบุตําแหนง

งาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มทํางาน, และชวงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European
แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออก
จากหนวยงานเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.2 กรณีท่ีเป็นเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนา
ไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทานั้น สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน,
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

4.5 กรณีเป็นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ี
ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเป็นตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของ
สามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

4.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเป็นตอง
เขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถาย
ราน, สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นตน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น)

5. หลักฐานการเงิน (เอกสารมีอายุ 15 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา)
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใช Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ี

สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีนั้นๆไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการ
เงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) พรอมขอ
หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และหนังสือสนับสนุนคาใชจายจากธนาคาร (Bank Guarantee) และ Statement รายการเดินบัญชี
ยอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ)

ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเป็นบิดา / มารดา / พ่ี-นองทองเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเทานั้น!!
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตท่ีใชเดินทาง

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไมครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ี
กําหนด ทานจําเป็นตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทานั้น (Bank Statement)

่



กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเป็นยอดลาสุด ครอบคลุม 3-5 วัน กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน
เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูลความเป็นจริง เน่ืองจากบริ

ษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวน
ตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเป็นเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเป็นจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจ
สงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงขึ้น

เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หาก
ดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลวทุกกรณี

หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามท่ี
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับ
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสงเอกสารดังกลาว
ใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว

- กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซา (เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร) พรอมจัดสงให
กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบทุกกรณี

- กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรงกับเอกสารท่ีจะใชย่ืนสถานทูต เน่ืองจาก
ขอมูลท้ังหมด บริษัทฯจําเป็นตองดําเนินการนําสงสถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเป็นจริง อาจ
สงผลตอผลการพิจารณาวีซา

- หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื่อบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ และวันเดือนปีท่ีเริ่มงาน

เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับย่ืนวีซา จากเจาหนาท่ีของบริษัทฯ

- กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับย่ืนวีซาใหกับบริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวัน
นัดหมายย่ืนวีซา

- ทานจําเป็นตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงท่ีผานมา

หมายเหตุ
** ราคาทัวรไมรวมคาวีซา 4,500 บาท **

คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจจากทาน

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวง
เทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว)

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางท่ีคอยใหบริการ
และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

การยกเลิก
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เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 


