
#15737 ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 7 วัน 4
คืน สวนเคอเคนฮอฟ หมูบานกังหันลมซานสคันส ลองเรือชม
หมูบานกีธูรน บิน TG
ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ลองเรือแมนํ้าไรน มหาวิหารแหง
เมืองโคโลญ ลองเรือหลังคากระจก ทาเรือเกาเมืองรอตเตอรดัม บานคิวบ ถายรู
ปกับอโตเมี่ยม เมเนเกนพีส จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต - เซนตกอร - ทาเรือเซนตกอร - บ็อบพารด - โคโลญ
- มหาวิหารโคโลญจน - ดุสเซลดอรฟ   

Mercure Hotel
Dusseldorf Sud หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - ลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาล
ดอกทิวลิป)   

Best Western Plus
Amedia Amsterdam
Airport หรือเทียบเทา

4 หมูบานกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทาไมเนเธอรแลนด - อัมสเตอรดัม -
ลองเรือกระจก - รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - ยานทาเรือเมืองรอตเต
อรดัม

  
NH Capelle
Rotterdam หรือเทียบ
เทา

5 บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - พระราชวังหลวงบรัสเซลส - เมเนเกนพีส -
จัตุรัสแกรนดเพลซ   

Ramada Brussels
Woluwe หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานบรัสเซลส    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 เม.ย. 65 - 2 พ.ค. 65 ฿59,999 ฿59,999 ฿59,999 ฿10,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - เซนตกอร - ทาเรือเซนตกอร -
บ็อบพารด - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - ดุสเซลดอรฟ

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร D สายการบิน ไทย (TG) เจาหนาท่ีบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระบัตรท่ีน่ังขึ้นเครื่อง

23.45 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟิรต โดยเท่ียวบินท่ี TG 920 บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงคเฟิรต

หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลการกรแลว นําทานเดินทางสูตัวเมืองแฟรงคเฟิรต เมืองศูนยกลางทางการเงิน การ
ธนาคาร และธุรกิจ ของประเทศเยอรมัน

จากนั้นนําทานเดินทางไปยังเมือง เซนตกอร เพ่ือนําทาน ลองเรือชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแมน้ําไรน

นําทานลงเรือ ณ ทาเรือเมืองเซนตกอร สู ทาเรือเมือง บอพพารด ใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ระหวางทางทานจะไดชม
ทัศนียภาพ ท่ีสวยงามของสองฟากฝ่ังแมน้ําไรน ซ่ึงจะไมมีสะพานขามแมน้ํามาบดบังทัศนียภาพท่ีสวยงามเลยแมแตสะพานเดียว
สองฟากฝ่ังเป็นไรองุนสลับปราสาทโบราณเป็นระยะ

การลองเรือชมวิวท่ีแมน้ําไรน ซ่ึงเป็น 1 ในแมน้ําท่ีแปลกท่ีสุดอีกแหงหน่ึง โดยแมน้ําจะไหลจากทิศใตขึ้นสูทิศเหนือ จนกระ
ท้ังถึง เมืองบอพพารด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น)



นําทานออกเดินทางสูเมืองโคโลญประเทศเยอรมนี

นําทานชมความย่ิงใหญของ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ เป็นวิหารสไตลโกธิค ท่ีรอดพนจากการถลมระเบิดจากชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และเมืองโคโลญก็ยังเป็นตนกําเนิดของน้ําหอมตระกูล 4711 อีกดวย อิสระใหทานเลือกซ้ือของท่ีระลึก

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองดุสเซลดอลฟ (Dusseldorf) เมืองท่ีจัดวาเป็นเมืองสมัยใหมของประเทศเยอรมนีแต
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมเอาไวอยางลงตัว

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Mercure Hotel Dusseldorf Sud หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต

เซนตกอร

ทาเรือเซนตกอร

บ็อบพารด

 เชา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตั้งอยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป

เมืองริมแมน้ําไรน มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ
ท้ังทางดานประวัติศาสตรและทางดานจิตใจของชาวเยอรมัน และเป็นเมืองสําคัญสําหรับ
จัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปีริมฝ่ังแมน้ําสามารถลงเรืองทัศนาจร ลองชมความงดงาม
ของแมน้ําไรน โดยเสนทาง เซ็นตกอร - บอบพารด จะเป็นชวงท่ีงดงามท่ีสุด เพราะเป็น
ชวงท่ีแมน้ําแคบและคดเค้ียวไปมาในหุบเขา ท่ีมีสถาปัตยท่ีงดงามและไรองุน เรือลําน้ีจะพา
ทุกทานน่ังชมความงามของแมน้ําไรน ท่ีเป็นแมน้ําท่ียาวและสําคัญท่ีสุดในทวีปยุโรป

ทาเรือเซนตกอร (St. Goar) นําทานลองเรือชมความสวยงามของแมน้ําไรนแมน้ําสาย
สําคัญท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแมน้ํา
เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน และปราสาทของโบราณอายุกวา 600ปี และอาคารบาน
เรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยูสองฟากฝ่ังแมน้ํา ลงเรือเฟอรรี่ลองแมน้ํา
ไรนมากกวาน่ังรถเลียบฝ่ัง

เป็นเมืองริมแมน้ําไรน ท่ีถือเป็นทาเรือจุดขึ้นลงสําคัญท่ีหน่ึง และเป็นเมืองริมแมน้ําท่ีมี
มนตเสนหอันงดงามไมแพเมืองอ่ืนๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

โคโลญ บาย

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของสหพันธรัฐนอรธไรน-เวสตฟาเลียและเป็นเมืองท่ีมีประชากรมาก
เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําไรนโคโลญจน เมืองโคโลญ
จนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ท้ังน้ีเพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ี
ตั้งอยูในเมืองน้ี



วันท่ี 3 หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - ลิซเซ - สวนเคอเคน
ฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

มหาวิหารโคโลญจน

ดุสเซลดอรฟ

เป็นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญในเมืองโคโลญจน เป็นสถานท่ีประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญจน สถานท่ีน้ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถานนิกายเยอรมัน
คาทอลิก เพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวท่ีสําคัญของเมืองแหงน้ี

เป็นเมืองสมัยใหมของประเทศเยอรมนี แตยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม
เปรียบเสมือนอัญมณีของงานสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ท้ังยังเป็นศูนยรวมการคา และ
เมืองแฟชั่นของเยอรมัน เมืองดุสเซลดอรฟยังเต็มไปดวยสถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีย่ิง
ใหญ,พิพิธภัณฑ, โรงละคร รวมไปถึงวิถีชีวิตยามค่ําคืน เมืองแหงน้ียังมีชื่อเสียงทางดาน
ถนนสําหรับชอปป้ิง ทางเดินถนนท่ีนําสมัย และยานการคาอีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Mercure Hotel Dusseldorf Sud หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานสูหมูบานกีธูรน (GIETHOORN) หมูบานในฝันสุดโรแมนติก หมูบานท่ีไมมีรถไมมีถนน ไมมีมลพิษ หรือ
ความวุนวายใดๆ มีแตลําคลอง มีสะพานไมทรงสวยเพ่ือใชเป็นทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ชาวบานท่ีน่ีใช
เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเทานั้น

นําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน (GIETHOORN VILLAGE) หมูบานท่ีมีผูคนอาศัยอยูราวๆ 2,600 คน สวนมากเป็น
ชาวไรท่ีมีฐานะดี บานแตละหลังมีการออกแบบ และการตกแตงเป็นกระทอมสไตลตะวันตกท่ีแสนนารักอบอุน จนทําใหไดรับ
การขนานนามวาเป็นเวนิสแหงเนเธอรแลนด (the Venice of Natherland)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารทองถิ่น)

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมือง ลิซเซ

นําทานเขาชม ดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ ( จัดเพียงปีละหน่ึงครั้ง ) สวนดอกไมแหงน้ีเป็นความคิดริเริ่มของ นายก
เทศมนตรีเมืองลิซเซ ในปี 1949 ไดรวมกับสมาคมผูสงเสริมการปลูกดอกไมประเภทไมหัว ไดเกิดแนวคิดท่ีจะมีงานแสดงไม
ดอกประจําปีแบบกลางแจง โดยทําการจัดใหเหมือนกับการไดชมสวนจริงๆ และก็ไดเลือกเคอเคนฮอฟแหงน้ีเป็นท่ีจัดแสดง สวน
เคอเคนฮอฟ (Kerkenhof Garden) เป็นสวนสวยท่ีผูคนท่ัวโลกปรารถนาท่ีจะมาเยือน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 หมูบานกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทาไมเนเธอรแลนด -
อัมสเตอดัม - ลองเรือกระจก - รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคก
คูมูส - ยานทาเรือเมืองรอตเตอรดัม

หมูบานกีธูรน

ลองเรือชมหมูบานกีธูรน

เป็นหมูบานท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนน โดย
ภายในหมูบานนั้นเต็มไปดวยคลอง และทะเลสาบเล็กๆ ท่ีมีน้ําใสสะอาด ซ่ึงผูคนใน
หมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5
กิโลเมตร

นําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน เพลิดเพลินกับบรรยกาศของ หมูบานunseen แหง
เนเธอรแลนด หมูบานท่ีปราศจากถนนสักสาย ซ่ึงจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การ
คมนาคมยังคงใชการสัญจรทางน้ําด่ังเชนในอดีต อสิระใหทานเท่ียวชมหมูบานแหงน้ี
พรอมเก็บภาพความประทับใจ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ลิซเซ

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

 บาย

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

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

 Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู หมูบานกังหันลม (Windmill) ซานส ชานส แถบชนบทของฮอลแลนด ชมกังหันลมแบบตาง ๆ ซ่ึงสราง
มาเพ่ือใชงานตางกันอาทิเชนใชทดน้ําเขาแปลงนา,ใชเป็นโรงเล่ือย, โรงสีขาว, เนเธอรแลนดเคยมีกังหันลมอยู 9,000 หลัง แต
ปัจจุบันเหลือแคเพียง 945 หลัง

้ ้ ้



จากนั้นนําทานชมหมูบานชาวดัชทเกาแกด้ังเดิมบานหลังเล็กนารักปลูกอยูริมน้ําหนาบานมีแปลงสวนดอกไมนานาชนิด
หนาตางประดับดวยผาลูกไมลวดลายตางๆ

นําทานแวะชมโรงงานรองเทาไม ท่ีผลิตจากไมพลับเพลา ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเกาแกมาตั้งแตสมัยโบราณชมวิธีการทํารองเทา
ไมแบบด้ังเดิม ซ่ึงเป็นรองเทาประจําชาติของชาวฮอลแลนด

จากนั้นเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม

เพ่ือนําทาน ลองเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอรดัม ซ่ึงตลอดเวลาหลายรอยปีท่ีผานมา คลองเป็นเสนทางคมนาคมท่ี
สําคัญท่ีสุดของเมืองน้ี และอัมสเตอรดัมก็มีคลองจํานวนมากท่ีสุดในโลกดวย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม.) และมี
สะพานขามคลอง 600 สะพาน สถานท่ีสําคัญนาชมท่ีสุดของอัมสเตอรดัม เกือบท้ังหมดจะอยูริมคลอง รวมท้ังคฤหาสนบานชอง
ของคหบดีเกาแกดวย

จากนั้นนําทานแวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซ่ึงเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอรแลนดมานานแลว พรอมกันนั้น
ทานจะมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีกดวย

นําทานเดินชมยาน Dam Square

ใหทานถายรูปพระราชวังหลวง จากดานนอก ซ่ึงจะเป็นยานกลางเมืองและเป็นถนนชอปป้ิง ของกรุงอัมสเตอรดัม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสูเมืองรอตเทอรดาม เมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด และยังเป็นทาเรือท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงาน Europoort ท่ีมีการขนสงสินคาจํานวนมหาศาลเพ่ือเดินทางไปและกลับจากทวีปยุโรป ไดรับการ
สรางขึ้นใหมหลังจากสงครามและวางแผนการเดินทางใหมดวย เต็มไปดวยยานชอปป้ิงยานท่ีอยูอาศัยและถนนสูงท่ีทันสมัย

นําทานชม บานคิวบ The Cube Houses เป็นบานทรงลูกบาศกเอียง 45 องศา ถูกสรางไวบนเสาหกเหล่ียม เป็นรูปรางท่ี
แปลก จุดประสงคหลักท่ีสรางบานลักษณะน้ีคือเพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีการใชสอยน่ันเอง

จากนั้นนําทานเดินชม ทาเรือเกา Old Harbor (Oude Haven) เป็นอางเก็บน้ําท่ีเต็มไปดวยเรือเกาท่ีไดรับการบูรณะซ่ึง
หลายแหงมีบานพักท่ีเจาของของพวกเขาอาศัยอยู ทานสามารถน่ังด่ืมกาแฟ มีรานกาแฟจํานวนมากหรือเดินเลนรอบ ๆ ดูเรือท่ีมี
การทาสีหรือซอมแซม ระบุอายุของเรือและแสดงภาพของพ้ืนท่ีน้ีในชวงความมั่งค่ังของเป็นพอรตการคาและอูตอเรือ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น)

พักท่ี NH Capelle Rotterdam หรือเทียบเทา

หมูบานกังหันลมซานสคันส

โรงงานรองเทาไมเนเธอรแลนด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานกังหันลมท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑกลางแจงเปิดใหเขาชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยูของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

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



วันท่ี 5 บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - พระราชวังหลวงบรัสเซลส -
เมเนเกนพีส - จัตุรัสแกรนดเพลซ

อัมสเตอรดัม

ลองเรือกระจก

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีราย
ลอมไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รอตเตอรดัม

บานลูกเตาไคกคูมูส

ยานทาเรือเมืองรอตเตอรดัม

 บาย

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

เป็นยานทาเรือประจําเมืองรอตเตอรดัม ตั้งอยูใจกลางเมืองทางตะวันออกเฉียงใตของ
สถานี Rotterdam Blaak ในอดีตเป็นทาเทียบเรือในคลองทางตอนใตของเขต
Middeldam ซ่ึงเป็นชื่อเรียกของแถบน้ีในอดีต ในปัจจุบันนอกจากยังคงทําหนาท่ีเป็น
ทาเรือหน่ึงแลว ยังเป็นยานสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีมีชื่อเสียงและคึกคัก มีรานกาแฟ บาร
และรานอาหารท่ีมีระเบียงริมน้ําตลอดแนวทาเรือ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

 NH Capelle Rotterdam หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้น ออกเดินทางสู กรุงบรัสเซลสประเทศเบลเย่ียม

จากนั้นนําทานถายรูปคูกับประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลักษณของการรวมตัวครั้งแรก ของกลุมประเทศยุโรป เมื่อปี ค.ศ.
1959 ซ่ึงถูกสรางขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดงานแสดงสินคาโลก โดยสรางเป็นรูปทรงกลมขนาดยักษจํานวน 9 ลูก แทน 9
จังหวัดของประเทศเบลเย่ียม และไดจําลองแบบมาจากอะตอมท่ีขยายขนาดขึ้นมา 165 ลานเทา

นําทานผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกา ๆ สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวางโกธิคและนีโอโกธิค

นําทานผานชมบริเวณพระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหงเบลเย่ียม (THE ROYAL PALACE)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม เมเนเกน พิส หนูนอยยืนฉ่ี สัญลักษณของบรัสเซล เป็นรูปป้ันเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานา
รักนาเอ็นดู กําลังปัสสาวะ (ซ่ึงเป็นน้ําพุ)

นําทานชมอาคารบานเรือนในยุคเกา สถาปัตยกรรมผสมระหวางแบบโกธิคและนีโอโกธิค พรอมท้ังเดินเลนบริเวณ กรองด
ปลาซ หรือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซล ท่ีไดรับการยกยองวาเป็นจัตุรัสท่ีสวยงามและมีเสนหท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป

ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารบานเรือน ซ่ึงกอสรางดวยสถาปัตยกรรมบารอกท่ีงามสงา และอาคารท่ีเดนท่ีสุดคือ
ศาลากลาง ซ่ึงเป็นอาคารท่ีใหญท่ีสุดในกรองดปลาซ พ่ึงผานการบูรณะใหสวยงามย่ิงขึ้น เป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปป้ันตามจ่ัวตาง
ๆ สวยงามมาก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศบริเวรกรองดปลาซท่ีขึ้นชื่อวาสวยท่ีสุดในโลก

พักท่ี Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเทา

บรัสเซลล

อนุสรณอะโตเมี่ยม

พระราชวังหลวงบรัสเซลส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

เป็นสิ่งกอสรางท่ีตั้งอยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรย
อีกอยางหน่ึง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มี
ความสูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มี
เสนผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย
เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น

เป็นพระราชวังหลวงท่ีเป็นท่ีประทับของกษัตริยและราชินีของประเทศเบลเย่ียมในใจกลาง
เมืองหลวงบรัสเซลส โดยตั้งอยูดานหนาสวนบรัสเซลส อาคารท่ีเห็นในปัจจุบันถูกสราง
ขึ้นในปี 1900 ดวยพระราชโองการของกษัตริยลีโอโพลท่ี 2 เพ่ือแทนท่ีพระราชวัง
Coudenberg ซ่ึงเป็นพระราชวังท่ีเกาแกมีอายุยอนกลับไปถึงยุคกลาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 6 ทาอากาศยานบรัสเซลส

วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

เมเนเกนพีส

จัตุรัสแกรนดเพลซ

 บาย

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

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

 คํ่า  Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบินบรัสเซลส เพ่ือทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND

บาย

13.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี TG 935 บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน 

ทาอากาศยานบรัสเซลส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศเบลเยียม กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 ตั้งอยูหาง
จากตัวเมืองบรัสเซลสไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 12 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลซา
เฟินเตม, มาเคอเลิน และสเตโนกเกอรเซลของมณฑลเฟลมิชบราบันต ตัวทาอากาศยาน
มีอาคารผูโดยสารขนาดใหญหลังเดียว ซ่ึงแบงออกเป็น 2 โถงขาออก

 กิจกรรม เชา

05.35 น. คณะเดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด

 ทําใหไมสามารถกิน-เท่ียวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรท่ีระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมคืนคาใชจายใด ๆ
ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการ
บิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดยไม
ตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับทาน

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ
และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบในสวนท่ีเป็นทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ท้ังหมด อาทิเชน พาสปอรต, ของ
มีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เป็นตน

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาล

ปีใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท

สวนท่ีเหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) ไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิ
ฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1) คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม

/ กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม)

2) คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3) คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)

4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ 

5) คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งาน
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลทําใหตองมีการเปล่ียนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของ
คณะผูเดินทางเป็นสําคัญ)

6) คาอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ

7) คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ

8) คาวีซาทองเท่ียวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมย่ืนวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม)

9) คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ

10) คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั้น ทานใดตองการซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมเติมโปรดติดตอบริษัททัวร

อัตรานี้ไมรวม:
1) ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2) คาใชจายสวนตัวอ่ืน ๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ

3) คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

4) คาน้ําหนักสวนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 

5) คาทิปหัวหนาทัวร 16 ยูโรตอทาน

6) คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 12 ยูโร)



วีซา
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง

ในการย่ืนวีซา ทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายน้ิวมือ โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

ในการย่ืนวีซา ทางบริษัท จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูกําหนดวันและเวลาใหเขาไปย่ืนวีซา เป็นการย่ืนวีซา
แบบกรุปเทานั้น(ปกติสถานทูตจะใหเขาไปย่ืนวีซา 15 วันกอนเดินทาง)  ซ่ึงอัตราคาใชจายรวมอยูในรายการทัวรแลว

ในกรณีท่ีทานไมสามารถมาย่ืนวีซาตามวันท่ีบริษัทแจงไว ทําใหวันย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทานจะตองจาย
เงินคาวีซาเพ่ิมทานละ 2,600 บาท (PREMIUM + FAST TRACK) เงินจํานวนน้ี ทานสามารถจายเงินท่ีตัวแทนย่ืนวีซาดวยตัวทาน
เองในวันท่ีทานย่ืนวีซา 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท

คาตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา
ออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเน่ืองจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุปซ่ึงตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได 

คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที 

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%ไมวากรณีใดๆท้ัง
สิ้น

ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแตทานไมสงเอกสารตามท่ีขอมาใหทางบริษัท / เอกสารของทานไมนาเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับ
สถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินใหทาน

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุใน รายการ
เดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟิรม 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

เอกสารประกอบการขอวีซาเนเธอรแลนด

เอกสารประกอบการขอวีซาทัวร (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนท่ีสถานฑูต)

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา

2. รูปถายปัจจุบันหนาตรง 2X1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พ้ืนฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันท้ัง 2
 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป หามใสคอนแทคเลนส หรือ บิก๊อายในการถายรูป / หามใสเครื่องประดับใน
การถายรูป

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน
ๆ 

4. สําเนาบัตรประชาชน 

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ) 

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ: เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และใหระบุ

วา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา มารดา
ยินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

่ ่ ้



7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา บิดา
ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พอตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน
สําเนาใบหยา พรอมท้ังบันทึกการหยาซ่ึงแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอ่ืน จะตองมีหลักฐานรับรองวา
เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ีเด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น 

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.1 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน )

8.2 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีชื่อผูเป็นเจาของรานคา ( สําเนา)

8.3 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตําแหนง , วัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มทํางาน
, เงินเดือน ในจดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน
)

8.4 กรณีท่ีเป็นขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ( ใสปี เป็น ค.ศ. เทานนั้น หามใสปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพเป็นภาษา
อังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.7 กรณีเป็นแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พรอมท้ังแนบรูปถาย
สถานท่ีทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ  

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น)
9.1  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น) ใชสเตทเมนท (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน ซ่ึงออกโดยธนาคารพรอมตรา

ประทับจากธนาคาร พรอมนําเลมจริงมาแสดงวันท่ีย่ืนวีซา  (ขอสเตทเมนเป็นภาษาไทย)**
เงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขาออก

ของเงินสมํ่าเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!)

การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี
ตองปรับสมุดกอนวันท่ีจะย่ืนวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันท่ี 18 กันยายน 2557 สําเนาสมุดบัญชีท่ีทานตองใชในการย่ืนวีซา
ตองปรับสมุด ณ วันท่ี 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น จะใชเป็นเอกสารแสดงหลักฐาน
ทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพ่ือเตรียมการลวงหนา
และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายท่ีไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพ่ือใชในการแนบเป็นเอกสารย่ืนวีซาตอไปได  หรือ ถาย
เอกสารหนาท่ีปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพ่ิมเติมในวันท่ีย่ืนวีซา

การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับ
จากวันท่ีไดคิวย่ืนวีซา พรอมท้ังตองระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันท่ี 18 กันยายน 2557
 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันท่ี 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเทานั้น  จดหมาย
รับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และประเทศท่ีเดินทาง
(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต วันท่ีขอหนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพ่ือไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)

 สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี 

10.  ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใช

จาย เชน ทะเบียนบาน และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ท่ีจด
ทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ป ู, ยา, ตา, ยาย, ลุง, ปา, นา, อา ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)

กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังน้ี

เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน

กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก 

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ท่ีจะใชย่ืนวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมท้ังใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย

11. ผูสูงอายุท่ีมีอายุเกินกวา 70 ปี บริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการย่ืนวีซา

12. กรณีผูท่ีกําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองย่ืนขอวีซาอิตาลี ณ ประเทศท่ีทานกําลังศึกษาอยู 

่ ่ ้ ้ ่ ้



รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของ
สถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา

วันท่ีมาย่ืนวีซากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมาดวย (กรณีมีเลมตอจากสมุดเดิมรบกวนนําเลมเกามาดวย)

เอกสารทุกอยางท่ีเป็นสําเนา เชน ทะเบียนบาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซา
ดวย

สําหรับคนท่ีจะใชเลมไปท่ีอ่ืนกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ 

กรมการกงสุลไดแจงเตือนวา :
1. ในหนังสือเดินทางตองมีเพียงตราประทับของทางราชการเทานั้น

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอ่ืนใดในหนังสือเดินทาง ถือวา “ หนังสือเดินทางชํารุด ” อาจถูกปฎิเสธเขาประเทศตางๆ
หรือถูก Blacklist หามเขาประเทศนั้นอีก
 

หมายเหตุ
อัตราน้ีไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร 16 ยูโรตอทาน และ คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 12 ยูโร)

ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม 

โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปีขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม 

รูปภาพในโปรแกรมทัวรเป็นการตกแตงเพ่ือการโฆษณาเทานั้น 

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงราคากรณีผูรวม เดินทางนอยกวา 20 ทาน

สําหรับทานท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไมทานหมู  , ไมทานเน้ือ , ไมทานไก , ไมทานปลา โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2
สัปดาห 

ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการย่ืนวีซา ซ่ึงจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายในการ
เล่ือนตั๋ว และเอกสารเพ่ิมเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมท่ีอยูตอ 

กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวรและเงื่อนไขตางๆของบริษัท เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํางวดแรกแลว ทางบริษัทถือวา
ทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทเป็นท่ีเรียบรอยแลว 

การยกเลิก
การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000บาท)

ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปีใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน  10 วัน เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


