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เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 8 วนั 5 คนื  
แฟรงเฟิรต์ เมอืงโคโลญจน ์ มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่ เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์ 

เมอืงบรจูส ์กรุงอมัเตอรด์มั หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั  พระราชวงั

อมัสเตอรด์มั 

เดนิทางโดยสายการบนิ คาเธย่แ์ปซฟิิค Cathay Pacific (CX) 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

23 – 30 ตุลาคม 26 39,900 

ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant  

20,000 บาท 

12,500 31  

18 – 25 พฤศจกิายน 62 39,900 12,500 31  

03 – 10  ธนัวาคม 62 39,900 12,500 31 
 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 4,000** 

 FLIGHT:  

 DEPARTURE: CX702  BKK-HKG 19.10-22.50 // CX289 HKG-FRA  00.35-06.45+1 
 RETURN :      CX270  AMS-HKG 12.45-06.55+1 // CX619 HKG-BKK  09.10-11.15 

 
*หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 23 – 30 ตลุาคม 62 

ไฟลท์ขาไปจะเป็น  CX704  BKK-HKG 18.55-22.55 // CX289 HKG-FRA  00.35-06.45+1 
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วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก    

15.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ออก

บัตรโดยสำรและโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 

19.10 น. ออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง โดยสำยกำรบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX702 **บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ** 

22.50 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง **บรกิารอาหาร

และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ** 

 

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – แฟรงเฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– เมอืงโคโลญจน ์– มหาวหิาร

โคโลญจน ์                                                                                                        อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                 

00.35 น. ออกเดนิทำงตอ่โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX289 

06.45 น.       เดนิทำงถึงท่าอากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำ

ประเทศไทยประมำณ 5 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย

เวลำ)  เมืองแห่งศูนยก์ลำงทำงพำณิชยกรรมและกำรธนำคำรของเยอรมนี จำกนัน้ 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทำง13ก.ม.ใชเ้วลำ 30

นำที) เมืองที่ตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้ำไมน์ ของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่มีประวัติ

ต่อเน่ืองอันยำวนำนหลำยศตวรรษ เคยเป็นเมืองที่กษัตริย์และจักรพรรดหิลำย

พระองคเ์คยใชเ้ป็นสถำนที่ประกอบพธิีรำชำภเิษกในปัจจุบัน นอกจำกน้ีเมืองแฟรง

เฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนยก์ลำงของกำรคมนำคมกำรคำ้ของประเทศเยอรมันและเป็น

เมอืงทีม่คีวำมร ่ำรวยมำกทีส่ดุในสหภำพยุโรปอกีดว้ย จำกนัน้ น ำท่ำนชม มหาวหิาร

แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral)(ถำ่ยรูปดำ้นนอก) มหำวหิำรศกัดิส์ทิธิท์ีม่ี

ขนำดใหญ่ทีส่ดุแห่งเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรำ้งขึน้แบบกอธคิ ในช่วงศตวรรษที่ 13 

ซึง่ในอดตีกำลมหำวหิำรแห่งน้ียังใชเ้ป็นสถำนที่ในกำรเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่ง

โรมันคริสตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวม

จติใจของชำวเยอรมันตัง้แตศ่ตวรรษที่ 19 เป็นตน้มำ 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ จตัุรสัโรเมอร ์(Romer 

Square) เ ป็นหัวใจของเมืองเก่ำเ ล็กๆ  เ ป็น

สิง่ก่อสรำ้งประวัตศิำสตรท์ี่ยังคงหลงเหลอืภำยหลัง

สงครำมโลกครัง้ที่สอง ที่บรเิวณน้ีถูกทิง้ระเบดิจำก

ฝ่ำยพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนำคม ค.ศ. 1944 

อำคำรบริเวณน้ีประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส 

(Saint Nicolas) และอำคำรยุคกลำงลกัษณะกรอบ

ไ ม ้ซุ ง  ง ำ น ป ร ะ ติ ม ำ ก ร ร ม ง ด ง ำ ม น้ี ชื่ อ 

Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น ้าพุแห่งความ

ยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิำแห่งควำมยุตธิรรมชือ่จสัทเิตยี (Goddess Justitia) ตัง้อยู่

กลำงจัตรุัสมอืซำ้ยถือตรำชั่งแต่มือขวำถือดำบดูน่ำเกรงขำม บรเิวณเดยีวกัน เป็นที่ตัง้ของ ศาลาวา่การเมอืง

แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt City Hall) เป็นอำคำร 3 หลังสรำ้งตดิกัน ดำ้นหนำ้ของอำคำรประกอบดว้ยรูปป้ัน

ของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สทิธิ์ 4 พระองค ์ตรำเครื่องหมำยของตระกูลขุนนำงและนำฬิกำอันแสดงถึง

สญัลกัษณแ์ห่งควำมเทีย่งธรรม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่ (เมนูอาหารจนี) 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงโคโลญจน ์(ระยะทำง190ก.ม.ใชเ้วลำ 2 ชัง่โมง) เมอืง

ที่ตัง้อยู่ฝ่ัง แม่น ้ ำไรน์ (Rhine River) และเป็นเมอืงเก่ำแก่ที่เคยอยู่ภำยใตก้ำร

ปกครองของพวกโรมัน จำกนั้น น ำท่ำนชมมหาวหิารโคโลญจน  ์(ถ่ำยรูปดำ้น

นอก) ชำวเยอรมันเรียกว่ำ DOM เป็นศำสนสถำนของครสิตศ์ำสนำโรมนัคำทอลกิ 

วหิำรแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ 

(Gothic) ปัจจุบันมหำวหิำรโคโลญจน์นับเป็นจุดหมำยส ำคัญของเมอืงโคโลญจน์

และของประเทศเยอรมนี ไดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใน 
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ปี 1996 ยำ่นถนนคนเดนิ Hohe Straße สองขำ้งของถนนเรยีงรำยไปดว้ยรำ้นคำ้คลำคล ำ่ไปดว้ยผูค้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ (เมนูอาหารทอ้งถิน่)  

 ทีพ่กั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำง

บรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง)   

หมำยเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกำรปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงำนแฟร ์หรอืมี

เทศกำลส ำคญัตำ่งๆ** 

วนัทีส่าม         ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์– เมอืงบรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัุรสัแกรนด ์พาเลส  

                                                                                                                                                      อาหาร เชา้,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ระยะทำง79ก.ม.ใชเ้วลำ 1 

ชัง่โมง)  อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำอย่ำงจุใจ อำทเิช่น GUCCI , PRADA , BALLY , BURBERRY , 

CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , DESIGUAL , 

KIPLING , LEVI’S ฯลฯ    (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

 

บา่ย                น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussel) (ระยะทำง149ก.ม.ใชเ้วลำ 2.30ชัง่โมง)  เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม (Belgium) ตัง้อยู่ในทวปียุโรปตะวนัตกเฉียงเหนือ เบลเยีย่มเป็นประเทศเกำ่แกท่ีม่ปีระวตัศิำสตรย์ำวนำน

กว่ำ 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงำม 

เหมอืนอยู่ในยุโรปยุคกลำง ปลอดภัย บรรยำกำศโร

แมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คีูบ่่ำวสำวนิยมมำฮันนีมูน

กัน ดว้ยตกีรำมบำ้นช่องและสถำปัตยกรรมส ำคัญๆ 

เช่น มหำวิหำร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวด้ว้ยควำม

งดงำม  วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย่ำงครบถว้น 

นอกจำกน้ีเมืองบรัสเซลส ์ยังเป็นที่ตัง้ของสถำนที่

รำชกำรทีม่คีวำมส ำคญัของสหภำพยุโรป อย่ำงเช่น 

ส ำนักงำนใหญ่ของสหภำพยุโรป และ Nato จำกนัน้ น ำท่ำน ถ่ำยรูปกบัอะตอมเมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็น

ประตมิำกรรมรูปอะตอมมหมึำ ซึง่เป็นสัญลักษณ์จำกกำรรวมตัว ครัง้แรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 

ผ่ำนชมอำคำรบำ้นเรือนในยุคเก่ำๆสถำปัตยกรรมที่ผสมผสำนระหว่ำงกอธิค และนีโอกอธิค ผ่ำนชมบริเวณ

พระรำชวังที่ประทับของกษัตรยิแ์ห่งเบลเยีย่ม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ำยภำพกับ แม

นาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) อนุสำวรียห์นูนอ้ยยืนปัสสำวะ ซึง่

เป็นสญัลกัษณข์องเมอืง ถ่ำยภำพกบั จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong 

Plas) หรอืทีจ่ะเรยีกกนัอกีอย่างว่า จตัุรสัแกรนด์ พาเลส 

(Grand Palace) ตัง้อยู่ใจกลำงเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถำนที่

ท่องเทีย่วอนัดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ไดช้ือ่ว่ำมีควำมสวยงำม

มำกทีส่ดุของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอำคำรเกำ่แก ่สถำปัตยกรรมแบบ

บำร็อค, โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่ำเป็นจุดรวมของบรรดำ

สถำปัตยกรรมแนวตำ่งๆ ซึง่อำคำรส่วนใหญ่นัน้จะสรำ้งมำตัง้แต่สมัย

ยุคกลำง โดยแต่ละอำคำรที่ลอ้มรอบจัตุรัสแห่งน้ีอยู่จะมีควำมสูงสง่ำงำมเป็นอย่ำงยิง่ อดตีอำคำรเหล่ำน้ีเคยถูก

ท ำลำยดว้ยน ้ำมอืของทหำรฝรั่งเศสที่ใชปื้นใหญ่ยงิท ำลำยทิง้ หลังจำกที่กองทัพฝรั่งเศสพ่ำยเเพอ้ย่ำงยับเยนิที่

สงครำมวอเตอรล์ ูโดย ไดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรสหประชำชำต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1998 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที4่ (เมนูอาหารจนี) จนสมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืง 

เลเวอรค์เูซน่ ระยะทำง 25กม. 30 นำท ีจำกนัน้น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ัก  
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 ทีพ่กั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง)   

 

 

**หมำยเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกำรปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงำนแฟร ์หรอืมเีทศกำลส ำคญั

ตำ่งๆ** 

 

วนัทีส่ ี่             เมืองบรสัเซลล์ – เมืองบรูจส์– จตัุรสัเมืองเก่า – ศาลาว่าการเมืองบรูจจ ์– โบสถพ์ระแม่มาร ี–  

โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธ ิ ์– เมอืงเกนต ์– มหาวหิารเซนต ์บราโว – ปราสาทกราเวนสตนี – เมอืงแอนท์

เวริป์ – โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธ ิ ์– ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์                                เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที5่   

จำกนัน้ น ำน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงบรูจส ์(BRUGES) (ระยะทำง109ก.ม.ใชเ้วลำ 1.30ชัง่โมง) เมืองที่ถูกกล่ำว

ขำนวำ่เป็นเวนสิแห่งตอนเหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมีมนตเ์สน่หข์องอำรยธรรมในสมัยยุคกลำง จนรับกำรขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำร UNESCO จนกระทั่งเดนิทำงถงึเมืองบรูจส ์น ำท่ำนชมเมอืงบรูจน ์เมืองหลวง

ของแควน้ฟลนัเดอร ์ทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่ ของยุโรป ในอดตีบรูจสเ์คยเป็นเมอืงท่ำที่ส ำคัญของ

เบลเยี่ยม แต่เมื่อเมืองถูกปิดลอ้มไม่มีทำงออกทะเล จงึเสยีควำมเป็นเมืองท่ำใหแ้ก่แอนตเ์วริป์ ซึง่กลำยมำเป็น

ท่ำเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของเบลเยี่ยม จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่จตัุรสัเมอืงเกา่ เพื่อน ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับหอระฆัง และ

ศาลาวา่การเมอืงบรจูจ ์(Belfry & Halle) ศำลำวำ่กำรและหอระฆังแห่งน้ีถูกสรำ้งขึน้ในปีค.ศ. 1248 หอระฆัง

แห่งน้ีมีควำมสูงประมำณ 83 เมตร และมีระฆังอยู่ประมำณ 47 อันที่ยังคงอยู่บนหอระฆัง ปัจจุบันที่แห่งน้ี

เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจจ์แห่งน้ี จำกนัน้ น ำท่ำนชม โบสถพ์ระแม่มาร ี(Church of Our 

lady) โบสถ์แห่งน้ีสรำ้งขึน้ในปีค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมำณ 112 เมตร นอกจำกน้ีหำ้มพลำดชม

ประตมิำกรรมแกะสลักจำกหนิอ่อนที่ดูวจิติร และงดงำมชือ่ว่ำ“Madonna & Child” จำกกำรรังสรรคโ์ดยศลิปินชือ่

กอ้งโลกชำวอติำล ีไมเคลิ แองเจโล จำกนัน้ น ำท่ำนชมโบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธ ิ ์(Basilica of the Holy 

Blood)(ถ่ำยรูปดำ้นนอก) ซึง่จะมกีำรแห่พระธำตขุึน้ทุกปีในวนัทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์  

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที6่ (เมนูอาหารจนี)   

บา่ย              น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเกนต ์(Ghent) (ระยะทำง51ก.ม.ใชเ้วลำ 1ชัง่โมง) เมอืงทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอันดับ 4 

ของเบลเยีย่ม ถนนหนทำงผังเมอืงปหูนิแบบโบรำณ ในยุคกลำงเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่ว่ำเป็นรองนครปำรีสเพยีง

แห่งเดยีว น ำท่ำนชมเมืองเกนตซ์ ึง่แปลว่ำกำรรวมกันของแม่น ้ำสองสำย เพรำะที่ตัง้ของเมอืงอยู่บริเวณที่

แมน่ ้ำสเกลต ์Scheldt River มำบรรจบกับแม่น ้ำไลส ์Lys River แม่น ้ำสองสำยนี้เป็นเสน้เลอืดล่อเลีย้งเมอืง

อันรุ่งเรอืงในอดตีนำนนับศตวรรษและยังคงตอ่เนือ่งจวบจนปัจจบัุน จำกนัน้ น่ำทำ่นชม ปราสาทกราเวนสตนี 

(Gravensteen) (ถ่ำยรูปดำ้นนอก) หนึง่ในแลนดม์ำร์คส่ำคัญใจกลำงเมอืงเกนท์ปรำสำทหนิทีม่ ีควำม

สวยงำม ตัง้อยูร่มิคลองใจกลำงเมอืง สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1180 โดยเคำนท์ฟิลลปิแห่งแควน้อัลซำส เพือ่เป็น

ทีพ่ำ่นักของเหลำ่อัศวนิในชว่งสงครำมครูเซด ต่อมำถูกซือ้ข ึน้โดยสภำเมอืงเกนท ์และถูกแปลงเป็นหนึง่ใน

พพิธิภัณฑ์ประจ่ำเมอืงในที่สดุ จำกนัน้ น่ำท่ำนชม มหาวหิารเซนต ์บราโว (St. Bravo Cathedral) 

(ถำ่ยรูปดำ้นนอก)  สรำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้ชำร์ลส ที ่5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ ภำยในมหำวหิำรประดับประดำ

ดว้ยกระจกสแีละแทน่บชูำรวมไปถงึงำนจติรกรรมและประตมิำกรรมทีม่คี่ำหลำยชิน้ ทัง้ผลงำนประตมิำกรรม

หนิออ่นแบบบำโรค และธรรมำสนห์รอืแทน่สำ่หรับเทศนำสัง่สอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อกโคโค ่จำกนัน้ น ำ

ทำ่นชม หอระฆงัประจ าเมอืง (THE BELFRY) (ถ่ำยรูปดำ้นนอก) ทีส่งูตระหง่ำนถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่น

ของเสน้ขอบฟ้ำ ทีด่ำ้นล่ำงนัน้เป็น หอประชมุสงฆ ์(CLOTH HALL) ทีม่มีำตัง้แต่ทศวรรษที ่15 และไดรั้บ

เกยีรตเิป็นมรดกโลกจำก UNESCO น ำท่ำนเดนิเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนน

สำยเกำ่แกข่องเมอืงเกนท ์เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในเมอืงโดยจะมอีำคำรเก่ำแก่ตัง้แต่สมัยยุคกลำงเรียงรำย

อยูส่องฝ่ังถนน จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทำง67ก.ม.ใชเ้วลำ 1.30ชัง่

โมง) เมอืงใหญอ่ันดับ 2 รองจำกเมอืงบรัสเซลสข์องประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริ์ปเป็นทีรู่จ้ัก

กันวำ่เป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 70% มกีำรซือ้ขำยกันทีเ่มอืงแหง่นี ้นอกจำกนีย้ังโดด 
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เด่นทัง้เรื่องแฟชั่นแนวอำว็อง-กำร์ด และสถำปัตยกรรมสไตล์โกธคิอีกดว้ย จำกนั้น น ำท่ำนชม โบสถ์แห่งเจา้หญิง 

(Cathedral of Our Lady)(ถ่ำยรูปดำ้นนอก) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนำดใหญ่ทีสู่งทีสุ่ดในประเทศ

เบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึควำมงดงำมทีถ่กูประดับตกแตง่อยำ่งวจิติรตระกำรตำ ไมว่ำ่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้

ประต ูรูปป้ัน ทำงเดนิ เรยีกไดว้ำ่ทกุอยำ่งงดงำมไรท้ีต่ ิดำ้นในมจีัดแสดงผลงำนศลิปะของปีเตอร์ พอล รูเบ็น 

(Peter Paul Rubens) ซึง่เป็นศลิปินชือ่ดัง ชำวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ืน่ชอบศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์ห่งนี ้

จำกนัน้ น ำทำ่ชมศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall)(ถ่ำยรูปดำ้นนอก) ซึง่ตัง้ตระหง่ำน

อยู่ทำงทศิตะวันตก ก็เป็นสิง่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวไดม้ำกมำยเช่นกัน เป็นสถำปัตยกรรมเรเนสซองส์ที่

ผสมผสำนสไตลเ์ฟลมชิเขำ้กับอติำเลยีนไดอ้ยำ่งลงตัว   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที7่ (เมนูอาหารทอ้งถิน่)   

         ทีพ่กั: Tulip Inn Antwerpen  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง)   

หมำยเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกำรปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงำนแฟร ์หรอืมี

เทศกำลส ำคญัตำ่งๆ** 

 

วนัทีห่า้    เมอืงแอนทเ์วริป์ – เมอืงรอตเตอรด์มั – บา้นลูกเต๋า ไคกค์ูมูส – Grote of St. Laurenskerk  

            ยา่นบนิเนนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที8่   

 จำกนัน้ น ำท่ำนสูเ่มอืงรอตเตอรด์มั (ROTTERDAM) (ระยะทำง126ก.ม.ใชเ้วลำ 2ชัง่โมง) เเมอืงท่ำหลัก และ

เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำมำส (MAAS RIVER) และยังเป็นเมืองท่ำ

ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ในปี ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดร้ับ

กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถำปัตยกรรม 

ปัจจุบันเมืองรอตเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้โลกในยุโรป 

อเมรกิำ และแอฟรกิำ ท ำใหท้ี่น่ีมีระบบกำรขนส่งที่ดไีม่ว่ำจะ

เป็นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศหรือ ภำยในประเทศ เช่น 

รถไฟฟ้ำใตด้นิ รถบัส รถรำง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอำดและตรง

เวลำ จำกนัน้ น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั บา้นลูกเต๋า ไคกค์ูมูส (Kiji 

kubus The Cubic Houses) (ถ่ำยรูปดำ้นนอก)  กลุ่ม

อำคำรเหลอืงขำวทรงลกูเตำ๋ 39 หลงัซึง่ไดร้ับรำงวัลชนะเลศิ

กำรออกแบบสำขำประหยัดพลังงำน โดยสถำปนิกนำม Piet Bloem จำกนั้น น ำท่ำนชม Grote of  St. 

Laurenskerk(ถ่ำยรูปดำ้นนอก) โบสถแ์ห่งน้ีคอืสถำปัตยกรรมแบบโกธคิเพยีงแห่งเดยีวในเมืองน้ี ตัง้อยู่จุด

ศนูยก์ลำงของเมอืง นับวำ่เป็นสถำนทีส่ ำหรับงำนเฉลมิฉลอง รวมไปถงึกำรจัดพธิกีำรทำงศำสนำส ำคญัตำ่งๆ ทีไ่ด ้

ถูกสรำ้งครัง้แรกในปี ค.ส. 1400 และถูกกำรบูรณะฟ้ืนฟูอกีทีในปี ค.ศ. 1950 หลังจำกที่โดนสงครำมถล่มเมือง

อย่ำงหนัก จำกนัน้ น ำทำ่นสู ่กรงุเฮก (THE HAGUE) (ระยะทำง23ก.ม.ใชเ้วลำ 45นำที)  เมืองใหญ่เป็นอันดับ 

3 ของเนเธอรแ์ลนด ์รองจำกกรุงอมัสเตอรด์มัและรอตเตอรด์ัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที่ตัง้ของรัฐบำลดัตช ์อำคำร

รัฐสภำ ศำลฎกีำ และสภำแห่งรัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงทีป่ระทับของพระรำชนีิแห่งเนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย  

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่9  (เมนูอาหารจนี)   

บา่ย                น ำท่ำนผ่ำนชม ย่านบนิเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นย่ำนเก่ำแก่ของเมืองเฮก และเป็นที่ตัง้ของ หอคอยแห่ง

อศัวนิ (Hall of Knights) ถูกใชเ้ป็นสถำนทีก่ลำ่วพระรำชด ำรัสของกษัตรยิต์อ้นรับพระรำชอำคันตุกะ และเป็นจัด

ประชุมรัฐสภำหรืองำนส ำคัญๆประจ ำเมือง จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) 

(ระยะทำง65ก.ม.ใชเ้วลำ 1ชัง่โมง) 

เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

เนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำอมั

สเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั ้ง

ป ร ะ ม ำณคริ สต์ศ ตว ร ร ษที่  12 

ปัจจุบันเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ 
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เนเธอรแ์ลนด ์มปีระชำกรประมำณ 1.5 ลำ้นคน เป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงประวัตศิำสตร ์ที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของทวปียุโรป โดยเฉพำะ

ชว่งครสิตศ์ตวรรษที1่7 ซึง่เป็นชว่งยุคทองของเนเธอรแ์ลนดเ์ดนิเทีย่ว  Dagelijkse Groemarkt เป็นถนนชอ้ป

ป้ิงส ำคญัของเมอืงสองขำ้งทำงเรยีงรำยดว้ยรำ้นคำ้ สนิคำ้ทอ้งถิน่ รำ้นอำหำรและคำเฟ่ตำมอำคำรเก่ำ จำกนัน้ น ำ

ท่ำนชมกรงุอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยำกำศกำรลอ่งเรอืหลงัคากระจก เรอืจะลอ่งไป  ตำมล ำคลองของเมอืง ทีจ่ะ

ใหท้่ำนไดเ้ห็นบำ้นเรอืนแบบชำวดชัตถ์ูกสรำ้งมำตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 มเีอกลกัษณ์พเิศษจะเป็นอำคำรทรงแคบ ที่

มตีะขออยู่ชัน้บนสดุของอำคำรเอำไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขำ้บำ้น ระหวำ่งลอ่งเรอืผ่ำนบำ้นเรอืนแพทีอ่ยู่รมิคลองที่มีอยู่

มำกถงึ 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของอมัสเตอดมั จำกนัน้เรอืจอดสง่ท่ำนทีส่ถาบนัเจยีระไนเพชร 

(Diamond Factory) อตุสำหกรรมกำรเจยีระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดร้ับกำรยกย่องวำ่ดทีีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลก ชมขัน้ตอนกำร  คดัเลอืกเพชร โดยละเอยีดจำกวทิยำกรผูช้ ำนำญ ตลอดจนขัน้ตอนกำรเจียระไนใหเ้ป็นอัญ

มณีที่มีค่ำที่สุด ส ำหรับท่ำนที่ตอ้งกำรเป็นเจำ้ของอัญมณีล ้ำค่ำ เชญิท่ำนเลอืกซือ้เพชรชัน้ดพีรอ้มรับรองดว้ย 

Certificate จำกบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที ่10 (เมนอูาหารทอ้งถิน่)   

         ทีพ่กั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง)   

**หมำยเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกำรปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงำนแฟร ์หรอืมี

เทศกำลส ำคญัตำ่งๆ** 

 

วนัทีห่ก           อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – พระราชวงัอมัสเตอรด์มั  

  จตัุรสัดมัสแควร ์-                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่1  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส(์ZAANSE SCHANS) (ระยะทำง20ก.ม.ใชเ้วลำ 30นำที) 

หมู่บำ้นอนุรักษ์วฒันธรรมเกำ่แกแ่ละวถิีชวีติของชำวเนเธอรแ์ลนดส์มัยก่อนที่มีกลิน่อำยหรือสัญลักษณ์ของควำม

เป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ย่ำงครบถว้น อดตีในหมู่บำ้นน้ีมีกังหันลมกว่ำ 800 ตัวที่ใชใ้นงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึง่

อำจจะลดนอ้ยลงไปบำ้งในปัจจุบันและไดเ้ปิดเป็นพพิธิภัณฑ์

ใหผู้ค้นไดเ้ขำ้ชม นอกจำกหมู่บำ้นซำนส ์สคนัส ์ยังมีโรงสำธติ

วธิกีำรท ำชสี และท ำรองเทำ้ไมใ้หท้่ำนไดเ้ขำ้ชม อสิระใหท้่ำน

เที่ยวชมหมู่บำ้นน่ำรักแห่งน้ี จำกนั้น น ำท่ำนเดนิทำงไปชม

หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) (ระยะทำง22

ก.ม.ใชเ้วลำ 30นำที)  ที่เคยตัง้อยู่บรเิวณปำกอ่ำวน ้ำเค็มของ

ทะเล “ไอซเ์ซลเมียร”์ ก่อนที่รัฐบำลไดส้รำ้งเขือ่นสูงใหญ่ปิด

ทะเลเพื่อสรำ้งเป็นก ำแพงกัน้น ้ำท่วมและจัดท ำเป็นแหล่ง

อนุรักษ์น ้ำจดื หลงัจำกนัน้โวเลนดัมจงึกลำยเป็นเมืองรมิทะเล

น ้ำจืด ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดัง้เดมิเอำไวอ้ย่ำงน่ำสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยำกำศรมิน ้ำที่มีอำกำศสดชื่น 

อสิระใหท้่ำนไดเ้ดนิเลน่ ชมเมอืงและวถิชีวีติของชำวประมงดชัช ์ทีย่ังคงอนุรักษ์ไวอ้ย่ำงด ีหรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ

น่ำรักๆ ภำยในเมืองหมู่บำ้นชำวประมงแห่งน้ีจนกระทั่ง จำกนัน้ น ำท่ำน น ำท่ำนเดนิทำงสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั 

(AMSTERDAM)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่12  (เมนูอาหารจนี)   

บา่ย น ำท่ำนชม พระราชวงัอมัสเตอรด์มั (Royal Palace) (ถ่ำยรูปดำ้นนอก) สรำ้งขึน้ในปี 1648 - 1654 เพื่อใช ้

เป็นศำลำว่ำกำรเมือง จนมำในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย ์

Lodewijk Napoleon จึงไดเ้ปลี่ยนเป็นที่พักอำศัยของ

รำชวงศปั์จจุบันน้ี พระรำชวังแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นที่รับรองพระ

รำชอำคนัตกุะของพระรำชนีิ จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิเที่ยวชมและ

เลอืกซือ้สนิคำ้ที่บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) 

ศูนยก์ลำงของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครำมเพื่อร ำลกึถงึทหำรที่

เสยีชวีติในสงครำมโลกครัง้ที่ 2 และอดตีศำลำว่ำกำรเมืองที่

หลยุส ์โบนำปำรต์ เคยใชเ้ป็นพระรำชวงัหลวงในชว่งที ่
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จักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ ำนำจ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ยา่นคาลเวอรส์ตรสั (Kalverstraat) เป็นถนนสำยหลกัของกำรช

อปป้ิงของเมืองอัมสเตอรด์ัม โดยรำ้นเสือ้ผำ้ส่วนมำกจะเป็นรำ้นแบรนดท์ั่วไปที่คุณสำมำรถพบเห็นไดต้ำมเมือง

หลกัๆทั่วโลก (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

 ทีพ่กั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง)   

**หมำยเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกำรปรับเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงำนแฟร ์หรอืมี

เทศกำลส ำคญัตำ่งๆ**  

 

วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั  –ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 

09.30 น.  สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มัเพือ่ตรวจเช็คเอกสำรกำรเดนิทำงและสมัภำระเตรยีม

ตวัเดนิทำงกรุงเทพฯ (มเีวลำใหท้่ำนไดท้ ำคนืภำษีTax Refund กอ่นกำรเชค็อนิ) 

12.45 น.        ออกเดนิทำงกลบัสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เทีย่วบนิที ่ CX270 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        

06.55+1 น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.10 น.       ออกเดนิทำงสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CX619 

11.15 น.       เดนิทำงกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 31 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่ถงึ20ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) โดย

ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำ ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า29,000 บาท) 
กรุณำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทำง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีำ่ออกใกลว้นัเดนิทำง ท่ำนจ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เทำ่นัน้ 

**ส าคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับและ
จ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ำ่กวำ่ 3หนำ้) **กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุ ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้ในรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่ทัวรไ์ม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำร

ใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้  

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินกำรปรับเปลีย่นที่พัก ไปพัก

เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงำนแฟรห์รอืมเีทศกำล**   
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3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทุกชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
5. ค่าน า้หนกักระเป๋า สายการบนิ Cathay Pacific Airways น า้หนกั 30 กโิลกรมัไม่เกนิ 2 ใบ ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7

กโิลกรมั และคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสัมภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยี
คำ่ปรับตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวำมคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  
- กำรสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
  ผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ 76-80 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บำท 
คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 76-80 

ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
คำ่รักษำพยำบำลตอ่เน่ืองในประเทศไทยผูเ้อำประกนัภัยทีม่อีำยุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บำท ผูเ้อำประกันที่มีอำยุ 76-80 
ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีกำรท ำประกันน้ีจำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ 
ตำม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่ำนสำมำรถ
ศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่ำนตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้

ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 
7.คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีนำ้ มันตำมรำยกำรทัวร ์
8.คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วต่ำงๆ  
2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คำ่ภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้  

5. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 
6.น ้ำดืม่บนรถ มบีรกิำรจ ำหน่ำยบนรถบัสรำคำ 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำร

กอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 
ทัง้หมด  
7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
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8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมีหอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วนักอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG 
แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน ำเที่ยว  ที่

บังคบัใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกนัเฉพำะอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงเท่ำนัน้ แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษิทัฯ 

13. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเท่ำนัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (Belgium) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเง ือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีำยุไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอำยุ โดยนับจำกวันที่เดนิทำงกลับมำถงึประเทศไทย และมีจ ำนวนหนำ้

เหลอือย่ำงนอ้ย 2-3 หนำ้ เพือ่ใหท้ำงสถำนทูตตดิหนำ้วซีำ่ (หำกมอีำยุไม่เพยีงพอ กรุณำด ำเนนิกำรท ำพำสปอรต์เล่มใหม่ ก่อน

จัดส่งใหก้ับเจำ้หนำ้ที) หำกผูส้มัครเคยไดร้ับวซีำ่เชงเกน้ กรุณำจัดสง่หลักฐำนใหก้ับทำงบรษัิททัวร ์     เพื่อน ำไปแสดงต่อ

สถำนทูต 
 

2. รูปถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกนิ 3เดอืน หำ้ม

ตกแตง่รูป,หำ้มสวมแวน่ตำ,หำ้มใสเ่ครือ่งประดบั,หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ำยจำกรำ้นถ่ำยรูปเท่ำนัน้ 

** หำ้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดำษ ซึง่อำจสง่ผลใหรู้ปถ่ำยช ำรุด และไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้** 
   (ใบหนำ้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนำดภำพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถำ้ม)ี 

 - ส ำเนำบัตรประชำชน/ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร (ภำษำไทย) 
 

หำกมเีอกสำรอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี ท่ำนจ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรใหส้ถำนทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 
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 - ส ำเนำทะเบยีนสมรส/ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ/ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้เคยมกีำรเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่18ปี (บดิำและมำรดำเดนิทำงไปดว้ย) จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่18ปี (บดิำ/มำรดำ ไม่ไดเ้ดนิทำง) จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจำกบดิำ-มำรดำ/ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ-มำรดำ 
โดยตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครอง บดิำ-มำรดำเท่ำนัน้ หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทำงจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกับมำรดำเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงจำกมำรดำ

บดิำ หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกับบิดำ-มำรดำ จะตอ้งมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทำงกับบุคคลที่สำม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคำ่ใชจ้่ำยกำรเดนิทำงใหก้บัเด็ก โดยสำมำรถขอเอกสำรไดท้ีส่ ำนักงำนเขต/อ ำเภอตำมหลกัฐำนทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้นของ
ท่ำน (พรอ้มแนบส ำเนำพำสปอร์ต/ส ำเนำบัตรประชำชนของบิดำ-มำรดำ) โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้ ำนวยกำรเขต ลงนำมและ

ประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยวันนัดหมำยที่เด็กแสดงตัวยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ บิดำ-มำรดำ 
จ ำเป็นตอ้งเดนิทำงไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสำรตอ่หนำ้เจำ้ทีท่ีร่ับยืน่วซีำ่ กรณีบดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำ
ใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ ำงำนปัจจุบัน (เอกสำรมอีำยุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทที่ท่ำนท ำงำนปัจจุบัน   โดยระบุ

ต ำแหน่งงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน, และชว่งเวลำทีข่อลำงำนไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมำปฏบิัตงิำนตำมปกตหิลังครบก ำหนดวันลำ พรอ้มประทับตรำบรษัิท และลงนำมผูม้ีอ ำนำจ

อย่ำงชดัเจน (เอกสำรออกจำกหน่วยงำนเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ (พค.0403), หนังสอืรับรองกำรจดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
ส ำเนำไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจำกสถำบันกำรศกึษำเท่ำนัน้ สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัตร

นักเรยีน, ใบประกำศนียบัตร และใบรับรองผลกำรเรยีน (เอกสำรมอีำยุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐำนกำรเงนิของตนเองหรือสำมี   ในกรณี

ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงร่วมกนักบัสำม ีจ ำเป็นตอ้งมจีดหมำยรับรองคำ่ใชจ้่ำยจำกสำมี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วัน เดอืน ปี
เกดิ ของสำมแีละบุตร ทีม่คีวำมสมัพันธร์่วมกนั (จดหมำยชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อำท ิรำ้นขำยของทั่วไป, อำชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขำยสนิคำ้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ ำเป็นตอ้งเขยีนจดหมำยแนะน ำตนเอง ชีแ้จงรำยละเอยีดกำรท ำงำน แหล่งที่มำของรำยได ้พรอ้มแนบหลักฐำนหรือเอกสำร

ประกอบ อำท ิรูปถ่ำยรำ้น, สญัญำเชำ่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมำยชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (เอกสำรมอีำยุ 15 วนั กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Statement บัญชเีงนิฝำกออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณำเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิำรเดนิ

บัญชทีีส่มบูรณ ์มยีอดเงนิ เขำ้-ออก สม ่ำเสมอ) และมียอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ำมี
ฐำนะทำงกำรเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่ำนเดนิทำงกลบัสูภู่มลิ ำเนำ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมำยชีแ้จงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งตนกบัผูเ้ดนิทำง (Sponsor Letter) พรอ้ม
ขอหนังสอืรับรองฐำนะทำงกำรเงนิ และหนังสอืสนับสนุนคำ่ใชจ้่ำยจำกธนำคำร (Bank Guarantee) และ Statement รำยกำร
เดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณำเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิำรเดนิบัญชทีีส่มบูรณ ์มยีอดเงนิ เขำ้-ออก สม ่ำเสมอ) 

 ทัง้น้ี ผูท้ี่สำมำรถสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยใหผู้เ้ดนิทำงได ้ตอ้งเป็นบิดำ / มำรดำ / พี่-นอ้งทอ้งเดียวกัน สำยเลอืดเดยีวกัน

เท่ำนัน้!! กรุณำระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมำยชีแ้จง้เป็นภำษำองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพำสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทำง 
 

หมำยเหต:ุ หำกสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพยไ์ม่สมบรูณ ์(Book Bank) หรอืมปีระวตักิำรเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตำมเงือ่นไขที่

ก ำหนด ท่ำนจ ำเป็นตอ้งขอรำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในกำรยื่นวซี่ำ กรุณำกรอกแบบฟอรม์ส ำหรับยื่นวซี่ำทำ้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลควำมเป็นจรงิ เน่ืองจำก
บรษัิทฯ ตอ้งน ำส่งขอ้มูลใหก้ับทำงสถำนทูตพจิำรณำ เพื่ออนุมัตคิ ำรอ้งขอวซี่ำ และทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
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สว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หำกสถำนทูตตรวจพบวำ่ขอ้มูลของท่ำนเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับควำมเป็นจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธวซี่ำ 

หรอือำจสง่ผลใหร้ะยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำเอกสำรลำ่ชำ้มำกยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่ำนช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณำกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทำ้ยรำยกำรทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หำก
ด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำน
จะถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีท่่ำนไดช้ ำระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หำกถูกปฏเิสธวซีำ่ และมคีวำมประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บำงกรณี สถำนทูตอำจมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณผ์ูส้มัครบำงท่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมที่

สถำนทูตนัดหมำย (โปรดแต่งกำยสุภำพ) ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่เพื่อไปอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ตลอดทัง้ช่วย
ประสำนงำนกบัทำงกำรสถำนทูต และหำกสถำนทูตมคีวำมประสงคข์อเอกสำรเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิท ใคร่ขอควำมร่วมมือใหท้่ำน
จัดสง่เอกสำรดงักลำ่วใหก้บัทำงบรษัิท เพือ่น ำสง่สถำนทูตเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดร้ับวซี่ำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ ำเรียนสถำนทูตเพื่อพจิำรณำต่อวซี่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
จาก ศูนยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์ส ำหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกน้ (Belgium) 

โปรดกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชำย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตำมส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยู่พ ำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกบัส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์ำ้น (ถำ้ม)ี .......................................... 

7. อำชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต ำแหน่งงำน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองกำรงำน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน ธุรกจิรำ้นคำ้ โรงเรยีน หรอืมหำวทิยำลยั (หำกประกอบกจิกำรคำ้ขำย โปรดระบุอย่ำงชดัเจน) 
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.............................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ ำงำน/โรงเรยีน/มหำวทิยำลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รำยไดต้อ่เดอืน ........................................................... บำท 

10. สถำนภำพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งำน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่ำ   ⃣   ม่ำย   ⃣   อยู่กนิฉันสำม-ีภรรยำ     ⃣   แยกกนัอยู่ 

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถำ้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถำนทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิำ ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถำนทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมำรดำ .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถำนทีเ่กดิ ...................... 

14. ท่ำนม ีPassport เลม่เกำ่ลำ่สดุ หรอืไม่ (ถำ้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพำสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอำยุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ท่ำนเคยไดร้ับวซีำ่ Schengen ในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ หรอืไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีำ่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่ Schengen กอ่นหนำ้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณำระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ ำเนนิกำร หำกทรำบ)  ……………………………………… 

17.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคำ่ใชจ้่ำยให ้(บดิำ-มำรดำ/ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทำง     กรุณำระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ควำมสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมำยเหต:ุ หำกจัดสง่เอกสำรใหบ้รษัิทฯลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่จำกทำงสถำนทตู         กรณี
วซีำ่ของทำ่นไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตทิันตำมก ำหนดวันเดนิทำง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทำ่นไดจ้องท ำกำรจองโปรแกรมทัวร ์และช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณำจัดสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส ำหรับยื่นวซี่ำ (เอกสำรแนบทำ้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบริษัทฯทันที !! หำกด ำเนินกำรล่ำชำ้ อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำวีซ่ำ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์   ไม่
รับผดิชอบทุกกรณี 

  - กรุณำกรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่ำนกรอกตอ้งตรงกับเอกสำรที่จะใชย้ื่นสถำนทูต 

เน่ืองจำกขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรน ำส่งสถำนทูตผ่ำนระบบออนไลน์ หำกน ำส่งขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้งกับ
ควำมเป็นจรงิ อำจสง่ผลตอ่ผลกำรพจิำรณำวซีำ่ 

  - หำกหน่วยงำนยังไม่สำมำรถออกหนังสอืรับรองกำรงำนฉบับจรงิได ้กรุณำกรอกขอ้มูลกำรท ำงำนของท่ำนใหช้ัดเจน (ระบุ

เป็นภำษำองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต ำแหน่งงำน, ลกัษณะงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งำน 
 

 เมือ่ทำ่นไดรั้บยนืยันกำรเดนิทำง/ใบนัดหมำยส ำหรับยืน่วซีำ่ จำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณำจัดสง่หนังสอืเดนิทำง (Passport) และเอกสำรฉบับจรงิส ำหรับยืน่วซีำ่ใหก้บับรษัิทฯ อย่ำงชำ้ไม่เกนิ 2 สปัดำห ์ก่อน

ถงึวนันัดหมำยยืน่วซีำ่ 
          - ท่ำนจ ำเป็นตอ้งน ำสง่หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ เพือ่ใหส้ถำนทูตดปูระวตักิำรเดนิในชว่งทีผ่่ำนมำ 
 

 หมำยเหต:ุ กำรอนุมัตวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลำงทีค่อยใหบ้รกิำร และอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่นัน้  
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