
เยอรมนั เบลเยี+ยม เนเธอรแ์ลนด ์8วนั 5คนื 
 

3  

เยอรมนั เบลเยี+ยม เนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 
แฟรงเฟิรต์ มหาวหิารแฟรงเฟิรต์ Designer Outlet Roermond ลอ่งเรอืหลงัคากระจก  

เมอืงโคโลญจน ์มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่ เบลเยี+ยม เมอืงบรสัเซลล์ 
เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั หมูบ่า้นกงัหนัซานส ์สคนัส ์เมอืงลซิเซ ่  

เดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค Cathay Pacific (CX) 
  

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ + บรกิาร 4,000 บาท** 

■ FLIGHT:  
 DEPARTURE: CX702  BKK-HKG 19.15-23.00 // CX289 HKG-FRA  00.35-06.15+1 
 RETURN :      CX270  AMS-HKG  12.25-06.45+1 // CX619 HKG-BKK  09.10-11.15 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง)

พกัเดี+ยว
เพิ+ม

ที+น ั+ง หมายเหตุ

03 – 10 มนีาคม 63 42,900 ราคาเด็ก 0-2 ปี / 
Infant 50 % ของราคาทวัร ์

13,500 25

18 – 25 มนีาคม 63 42,900 13,500 25



วนัที+หนึ+ง         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

15.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัTน 4 เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ที1บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัร
โดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

19.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 
Airways เที1ยวบนิที1 CX702 **บรกิารอาหารและเครื+องดื+มบนเครื+องบนิ** 

22.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง แวะรอเปลี+ยนเครื+อง **บรกิารอาหาร
และเครื+องดื+มบนเครื+องบนิ** 

วนัที+สอง          ทา่อากาศยานโดฮา – ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ -  
                       จตัรุสัโรเมอร ์-                                                                                                      ! อาหาร
เที+ยง,เย็น 
00.35 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เที+ยวบนิที+ CX289  
06.40 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแฟรงค์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิ1นช า้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชั1วโมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื1อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  เมอืงแหง่ศูนยก์ลางทางพาณชิยกรรมและการ
ธนาคารของเยอรมน ี จากนัRน นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใชเ้วลา 
30นาท)ี เมอืงที1ตั Rงอยูบ่นรมิฝั1งแมนํ่Rาไรน ์ ของประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงที1มปีระวัตติอ่เนื1องอันยาวนานหลาย
ศตวรรษ เคยเป็นเมอืงที1กษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานที1ประกอบพธิรีาชาภเิษกในปัจจบุัน 
นอกจากนีRเมอืงแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมอืงที1มี
ความรํ1ารวยมากที1สุดในสหภาพยุโรปอกีดว้ย จากนัRน นําท่านชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt 
Cathedral)(ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารศกัดิVสทิธิVที1มขีนาดใหญท่ี1สดุแหง่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถกูสรา้งขึRนแบบก
อธคิ ในชว่งศตวรรษที1 13 ซึ1งในอดตีกาลมหาวหิารแหง่นีRยงัใชเ้ป็นสถานที1ในการเลอืกตั Rงผูป้กครองแควน้แหง่โร
มนัครสิตจักร และเป็นสญัลกัษณแ์หง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมนัตั Rงแตศ่ตวรรษที1 19 เป็นตน้มา จากนัRน นํา
ทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหวัใจของเมอืงเกา่เล็กๆ เป็นสิ1งกอ่สรา้งประวตัศิาสตรท์ี1ยงั
คงหลงเหลอืภายหลังสงครามโลกครัRงที1สอง ที1บรเิวณนีRถกูทิRงระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมื1อคนืวันที1 22 มนีาคม 
ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนีRประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยคุกลางลกัษณะ
กรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรมงดงามนีRชื1อ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื นํ Tาพแุหง่ความยตุธิรรม (Fountain 
of Justice) เป็นเทพธดิาแหง่ความยตุธิรรมชื1อจสัทเิตยี(Goddess Justitia) ตั Rงอยูก่ลางจัตรัุสมอืซา้ยถอืตรา
ชั1งแตม่อืขวาถอืดาบดนู่าเกรงขาม บรเิวณเดยีวกนั เป็นที1ตั Rงของ ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt 
City Hall) เป็นอาคาร 3 หลงัสรา้งตดิกนั ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรปูปัRนของจักรพรรดโิรมนัอนัศกัดิVสทิธิV 
4 พระองค ์ตราเครื1องหมายของตระกลูขนุนางและนาฬกิาอนัแสดงถงึสญัลกัษณแ์หง่ความเที1ยงธรรม จากนัRน นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโคเบลนซ ์ (Koblenz)(ระยะทาง123ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 ชั1งโมง)  เป็นเมอืงที1ไดรั้บการขึRน
ทะเบยีนมรดกโลก(Unesco) เป็นเมอืงโบราณที1มอีายกุวา่ 2,000 ปี ตวัเมอืงนัRนตั Rงอยูป่ากแมนํ่Rาซึ1งไหลมาบรรจบ
กนั 2 สาย คอืแมนํ่Rาโมเซล (Mosselle River) และแมนํ่Rาไรน ์ (Rhine Rover) จงึเป็นเมอืงทสํีาคญัในการคา้ขาย
ลอ่งเรอืเดนิสนิคา้ตา่งๆ  

 

เที+ยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืTอที+1 เมนอูาหารจนี 



บา่ย นําทา่นชม ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) (ถา่ยรปูดา้นนอก)  อกีหนึ1งปราสาทเกา่แกท่ี1ถกูสรา้ง
ขึRนในสมยัศตวรรษที1 13 โดยทั1วไปสรา้งขึRนเพื1อกําหนดกฎหมาย สําหรับสนิคา้ที1มกีารหยดุและการจา่ยเงนิคา่ผา่น
ทางแมนํ่Rาไรน ์ตอ่มาถกูครอบครองโดยกองทหารฝรั1งเศสและสวเีดนในสงครามสามสบิปี และสดุทา้ยในปี1689 ถกู
ทําลายโดยชาวฝรั1งเศส ในชว่งสงครามโลกครัRงที1เกา้ปีของ 150 ปี ในปี 1815 ถกูสรา้งขึRนมาใหมโ่ดย William IV 
of Prussia และเป็นที1จั ดการ แสดงรวบรวมเราะแลว้อาวธุเกา่แกท่ี1น่าสนใจ จากนัRน นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโคโลญ
จน ์ (ระยะทาง114ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 ชั1งโมง) เมอืงที1ตั Rงอยูฝั่1งแมนํ่Rาไรน ์ (Rhine River) และเป็นเมอืงเกา่แกท่ี1เคยอยู่
ภายใตก้ารปกครองของพวกโรมนั จากนัRน นําทา่นชมมหาวหิารโคโลญจน ์ (ถา่ยรปูดา้นนอก) ชาวเยอรมนัเรยีกวา่ 
DOM เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ วหิารแห่งนีRใหญแ่ละสงูเป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic) ปัจจบุันมหาวหิารโคโลญจน์นับเป็นจุดหมายสําคัญของเมอืงโคโลญจน์ และของ
ประเทศเยอรมน ีไดรั้บการขึRนทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1996 ยา่นถนนคนเดนิ Hohe Straße สอง
ขา้งของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้คลาคลํ1าไปดว้ยผูค้น 

คํ+า ! รบัประทานอาหารคํ+า มืTอที+2 เมนอูาหารทอ้งถิ+น  
" ที+พกั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล
สําคญัตา่งๆ 

วนัที+สาม         เมอืงโคโลญจน ์– ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์– เมอืงบรสัเซลส ์– อะตอมเมี+ยม – จตัรุสัแกรนด ์พาเลส  
                                                                                                                                           ! อาหารเชา้,เย็น 

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มืTอที+3 
นําทา่นเดนิทางสู ่ ดไีซนเ์นอร ์ เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์ (Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง94ก.ม.ใชเ้วลา 
1.30 ชั1งโมง)  อสิระใหท้า่นเลื อกซืRอสนิคา้แบรนดเ์นมชั Rนนําอยา่งจใุจ อาทเิชน่ GUCCI , PRADA , BALLY , 
BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , 
DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ (อสิระอาหารเที+ยงตามอธัยาศยั เพื+อความสะดวกในการชอ้ปปิT ง) 
  

บา่ย               นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซลส ์(Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเ้วลา 2.30ชั1งโมง)  เมอืงหลวงของ ประเทศ
เบลเยยีม (Belgium) ตั Rงอยูใ่นทวปียโุรปตะวนัตกเฉียงเหนอื เบลเยี1ยมเป็นประเทศเกา่แกท่ี1มปีระวตัศิาสตรย์าวนาน
กวา่ 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง ปลอดภยั บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็น
ประเทศที1มคีูบ่า่วสาวนยิมมาฮันนีมนูกัน ดว้ยตกีราม
บา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมสําคัญๆ เชน่ มหาวหิาร 
หอระฆงั ซึ1งยงัคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะ
โกธคิอยา่งครบถว้น นอกจากนีRเมอืงบรัสเซลส ์ยงัเป็น
ที1ตั Rงของสถานที1ราชการที1มคีวามสําคัญของสหภาพ
ยุโรป อย่างเชน่ สํานักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป 
และ Nato จากนัRน นําทา่นถา่ยรปูกบัอะตอมเมี+ยม 
(THE ATOMIUM) ซึ1งเป็นประตมิากรรมรปูอะตอม
มหมึา ซึ1งเป็นสญัลกัษณจ์ากการรวมตวั ครัRงแรกของ
กลุม่ประเทศยโุรปเมื1อปี ค.ศ. 1959 ผา่นชมอาคาร
บา้นเรอืนในยคุเกา่ๆสถาปัตยกรรมที1ผสมผสานระหวา่
งกอธคิ และนโีอกอธคิ ผา่นชมบรเิวณพระราชวงัที+ประทบัของกษตัรยิแ์หง่เบลเยี+ยม (THE ROYAL PALACE 
OF BRUSSELS) ถา่ยภาพกบั แมนาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) อนุ สาวรยีห์นู นอ้ยยนืปัสสาวะ ซึ1งเป็น
สญัลกัษณข์องเมอืง ถา่ยภาพกบั จตัรุสักรองด ์ ปลาซ (Grong Plas) 
หรอืที+จะเรยีกกนัอกีอยา่งวา่ จตัรุสัแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) 
ตั Rงอยูใ่จกลางเมอืงบรัสเซลล ์ เป็นสถานที1ทอ่งเที1ยวอนัดบัหนึ1งของประเทศ
เบลเยยีม ไดช้ื1อว่ามคีวามสวยงามมากที1สดุของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ย
อาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธคิ และ นโีอโกธคิ เรยีกวา่เป็น
จดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึ1งอาคารสว่นใหญนั่Rนจะสรา้งมา
ตั Rงแตส่มยัยคุกลาง โดยแตล่ะอาคารที1ลอ้มรอบจัตรัุสแหง่นีRอยูจ่ะมคีวามสงู
สงา่งามเป็นอยา่งยิ1ง อดตีอาคารเหลา่นีRเคยถกูทําลายดว้ยนํRามอืของทหาร
ฝรั1งเศสที1ใชปื้นใหญย่งิทําลายทิRง หลงัจากที1กองทพัฝรั1งเศสพา่ยเเพอ้ยา่ง
ยับเยนิที1สงครามวอเตอรล์ ู โดยไดรั้บการขึRนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื1อปี ค.ศ. 1998  

คํ+า  ! รบัประทานอาหารคํ+า มืTอที+4 เมนอูาหารจนี 
  จากนัRน นําทา่นเขา้ที1พัก  
         " ที+พกั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาลสําคญั
ตา่งๆ 

วนัที+ส ี+              เมอืงบรสัเซลล ์– เมอืงบรจูส ์– เมอืงเกนต ์- เมอืงแอนทเ์วริป์                          ! อาหารเชา้,เที+ยง,เย็น 



เชา้ ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มืTอที+5   
 จากนัRน นําทา่นดนิทางสู ่เมอืงบรจูส ์(BRUGES) (รยะทาง 109 กโิลเมตร 1.30 ชม.) เมอืงที1ถกูกลา่วขานวา่
เป็นเวน ิ  สแหง่ตอนเหนอื เป็นเมอืงที1เงยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมยัยคุกลาง จนรับการขึR น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO นําทา่น ชมเมอืงบรจูน ์เมอืงหลวงของแควน้ฟลนัเดอร ์ที1ไดช้ื1อ
วา่เป็นเมอืงที1สวยที1สดุเมอืงหนึ1งของยโุรป ในอดตีบรจูสเ์คยเป็นเมอืงทา่ที1สําคญัของเบลเยี1ยมแตเ่มื1อเมอืงถกู
ปิดลอ้มไมม่ทีางออกทะเล จงึเสยีความเป็นเมอืงทา่ใหแ้กแ่อนตเ์วริป์ ซึ1งกลายมาเป็นทา่เรอืที1ใหญท่ี1สดุของ
เบลเยี1ยม จากนัRน นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัเมอืงเกา่ เพื1อนําทา่นถา่ยรปูคูก่บัหอระฆงั และศาลาวา่การเมอืงบรจู
ส ์ (Belfry & Halle) ศาลาวา่การและหอระฆงัแหง่นีRถกูสรา้งขึRน
ในปีค.ศ. 1248 หอระฆงัแหง่นีRมคีวามสงูประมาณ 83 เมตร และมี
ระฆงัอยูป่ระมาณ 47 อนัที1ยังคงอยูบ่นหอระฆงั ปัจจบุนัที1แหง่นีR
เปรยีบเสมอืนเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงบรจูสแ์หง่นีR จากนัRน นําทา่น
ชม โบสถพ์ระแมม่าร ี (Church of Our lady) โบสถแ์หง่นีR
สรา้งขึRนในปีค.ศ. 1230 และมหีอคอยสงูประมาณ 112 เมตร 
นอกจากนีRหา้มพลาดชมประตมิากรรมแกะสลักจากหนิอ่อนที1ดู
วจิติร และงดงามชื1อวา่“Madonna & Child” จากการรั งสรรคโ์ดย
ศลิปินชื1อกอ้งโลกชาวอติาล ี ไมเคลิ แองเจโล จากนัRน นําทา่นชม
โบสถพ์ระโลหติศกัดิXสทิธิX (Basilica of the Holy Blood)
(ถา่ยรปูดา้นนอก) ซึ1งจะมกีารแหพ่ระธาตขุ ึRนทกุปีในวันที1พระเยซู
เสด็จขึRนสูส่รวงสวรรค ์  

เที+ยง   ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืTอที+6  เมนู
อาหารทอ้งถิ+น  

บา่ย                นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกนต ์ (Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเ้วลา 1ชั1งโมง) เมอืงที1มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 4 
ของเบลเยี1ยม ถนนหนทางผังเมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลาง
เมอืงเกนต ์ ไดช้ื1อวา่เป็นรองนครปารสีเพยีงแหง่เดยีว นําทา่นชม
เมอืงเกนตซ์ึ1งแปลวา่การรวมกนัของแมนํ่Rาสองสาย เพราะที1ตั Rงของ
เมอืงอยูบ่รเิวณที1แมนํ่Rาสเกลต ์ Scheldt River มาบรรจบกบัแมนํ่Rา
ไลส ์ Lys River แมนํ่RาสองสายนีRเป็นเสน้เลอืดลอ่เลีRยงเมอืงอัน
รุ่งเรืองในอดตีนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื1องจวบจนปัจจุบัน 
จากนัRน น่าทา่นชม ปราสาทกราเวนสตนี (Gravensteen)(ถา่ย
รปูดา้นนอก) หนึ1งในแลนด์ มารค์สา่คญัใจกลางเมอืงเกนทป์ราสาท
หนิที1มคีวามสวยงาม ตั Rงอยูร่มิคลองใจกลางเมอืง สรา้งขึRนเมื1อปี 
ค.ศ.1180 โดยเคานท์ฟิลลปิแหง่แควน้อัลซาส เพื1อเป็นที1พา่นัก
ของเหล่าอัศวนิในช่วงสงครามครูเซด ต่อมาถูกซืRอขึRนโดยสภา
เมอืงเกนท ์ และถกูแปลงเป็นหนึ1งในพพิธิภณัฑป์ระจา่เมอืงในที1สดุ 
จากนัRน น่าทา่นชม มหาวหิารเซนต ์บราโว(St. Bravo Cathedral) (ถา่ยรปูดา้นนอก) สรา้งขึRนในสมยั
พระเจา้ชารล์ส ที1 5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ ภายในมหาวหิารประดบัประดาดว้ยกระจกสแีละแทน่บชูารวมไปถงึ
งานจติรกรรมและประตมิากรรมที1มคีา่หลายชิRน ทั Rงผลงานประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาโรค และธรรมาสนห์รอื
แทน่สา่หรับเทศนาสั1งสอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อกโคโค ่จากนัRน นําทา่นชม หอระฆงัประจาํเมอืง (THE 
BELFRY)(ถา่ยรปูดา้นนอก) ที1สงูตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็น
จุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ที1ดา้นล่างนัRนเป็น หอประชมุสงฆ ์
(CLOTH HALL) ที1มมีาตั Rงแต่ทศวรรษที1 15 และไดรั้บเกยีรติ
เป็นมรดกโลกจาก UNESCO นําทา่นเดนิเลน่ชม ถนน THE 
GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเก่าแก่ของเมอืง
เกนท ์ เป็นจดุชมววิที1สวยที1สดุในเมอืงโดยจะมอีาคารเกา่แก่
ตั Rงแตส่มยัยคุกลางเรยีงรายอยูส่องฝั1งถนน จากนัRน นําทา่น
เดินทางสู ่ เมอืงแอนทเ์ว ิร ป์ (Antwerp) (ระยะ
ทาง67ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชั1งโมง) เมอืงใหญอ่นัดบั 2 รองจาก
เมอืงบรัสเซลสข์องประเทศเบลเยี1ยม (Belgium) เมอืงแอ
นท์เวริป์เป็นที1รูจั้กกนัวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก 
เพชรเกอืบ 70% มกีารซืRอขายกนัที1เมอืงแหง่นีR นอกจากนีRยงัโดดเดน่ทั Rงเรื1องแฟชั1นแนวอาว็อง-การด์ และ
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย จากนัRน นําทา่นชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ (Cathedral of Our Lady)
(ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญท่ี1สงูที1สดุในประเทศเบลเยยีม เป็นที1เลื1องลอืถงึถงึความ
งดงามที1ถกูประดบัตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตวัโบสถ ์ซุม้ประต ูรปูปัRน ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทกุ
อยา่งงดงามไรท้ี1ต ิ ดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์ พอล รเูบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ1งเป็น
ศลิปินชื1อดงั ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ื1นชอบศลิปะไดช้มกนัที1โบสถแ์หง่นีR จากนัRน นําทา่ชมศาลาวา่การ
เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall)(ถา่ยรปูดา้นนอก) ซึ1งตั Rงตระหงา่นอยูท่างทศิตะวนัตก กเ็ป็นสิ1งที1



ดงึดูดนักท่องเที1ยวไดม้ากมายเช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ี1ผสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับ
อติาเลยีนไดอ้ยา่งลงตวั  

คํ+า ! รบัประทานอาหารคํ+าที+ภตัตาคาร มืTอที+7 เมนอูาหารจนี  
         " ที+พกั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชื1อโรงแรมที1ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
  หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล
สําคญัตา่งๆ** 

วนัที+หา้           เมอืงแอนทเ์วริป์ เมอืงรอตเตอรด์มั – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – Grote of St. Laurenskerk  
                      ยา่นบนิเนนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร                      ! อาหาร เชา้, เย็น 
เชา้ ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มืTอที+8   

นําทา่นสู ่เมอืงรอตเตอร์ ดมั (ROTTERDAM)(ระยะทาง126ก.ม.ใชเ้วลา 2ชั1วโมง) เมอืงทา่หลกั และเมอืงที1
ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ตั Rงอยูร่มิฝั1งแมนํ่Rามาส (MAAS RIVER) และยงัเป็นเมอืงทา่ใหญ่
ที1สดุแหง่หนึ1งของโลกในปี ค.ศ. 2007 เมอืงนีRไดรั้บการสง่
เสรมิการทอ่งเที1ยวเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม ปัจจบุนัเมอืง
รอตเตอรด์ัมเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยโุรป อเมรกิา และ
แอฟรกิา ทําใหท้ี1นี1มรีะบบการขนสง่ที1ดไีมว่า่จะเป็นการขนสง่
ระหวา่งประเทศหรอื ภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสั 
รถราง และรถไฟ ที1ตอ้งสะอาดและตรงเวลา จากนัRน นําทา่น
ถา่ยรปูกบั บา้นลกูเตา๋ไคกค์มูสู (Kiji kubus The Cubic 
Houses) (ถา่ยรปูดา้นนอก)  กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรง
ลูกเต๋า 39 หลังซึ1งไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขา
ประหยดัพลงังาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem จากนัRน นํา
ทา่นชม Grote of  St. Laurenskerk(ถา่ยรปูดา้นนอก) 
โบสถแ์หง่นีRคอืสถาปัตยกรรมแบบโกธคิเพยีงแหง่เดยีวในเมอืงนีR ตั Rงอยูจ่ดุศนูยก์ลางของเมอืง นับวา่เป็นสถานที1
สําหรับงานเฉลมิฉลอง รวมไปถงึการจัดพธิกีารทางศาสนาสําคญัตา่งๆ ที1ไดถ้กูสรา้งครั Rงแรกในปี ค.ศ. 1400 และ
ถกูการบรูณะฟืRนฟอูกีทใีนปี ค.ศ.1950 หลงัจากที1โดนสงครามถลม่เมอืงอยา่งหนัก จากนัRน นําทา่นเดนิทางสู ่ กรงุ
อมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) (ระยะทาง65ก.ม.ใชเ้วลา 1ช ั+งโมง) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
ต ัTงอยูร่มิฝั+งแมนํ่ Tาอมัสเทล (AMSTEL) เร ิ+มกอ่ต ัTงประมาณครสิตศ์ตวรรษที+ 12 ปจัจบุนัเป็นเมอืงที+ใหญ่
ที+สดุของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวตัศิาสตร ์ที+สาํคญั
แหง่หนึ+งของทวปียโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที+17 ซึ+งเป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์
(อสิระอาหารเที+ยงตามอธัยาศยั เพื+อความสะดวกในการชอ้ปปิT ง) 

บา่ย                 นําทา่นชม พระราชวงัอมัสเตอรด์มั (Royal Palace) (ถา่ยรปูดา้นนอก) สรา้งขึRนในปี 1648 - 1654 เพื1อใช ้
เป็นศาลาวา่การเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมยัของกษัตรยิ ์ Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลี1ยนเป็นที1พักอาศยัของ
ราชวงศปั์จจบุนันีR พระราชวงัแหง่นีRไดถ้กูใชเ้ป็นที1รับรองพระราชอาคนัตกุะของพระราชนิ ี จากนัRน นําทา่นเดนิเที1ยว
ชมและเลอืกซืRอสนิคา้ที1บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์ (Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงที1มอีนุสรณส์งครามเพื1อ
รําลกึถงึทหารที1เสยีชวีติในสงครามโลกครัRงที1 2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที1หลุยส ์ โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น
พระราชวังหลวงในช่วงที1จักร
พรรดินโปเลียนแห่งฝรั1งเศส
เรอืงอํานาจ นําทา่นเดนิทางสู ่
ย่ า น ค า ล เ ว อ ร์ ส ต ร ั ส 
(Kalverstraat) เป็นถนน
สายหลักของการชอปปิR งของ
เมืองอัมสเตอร์ดัม โดยรา้น
เสืRอผ า้ส่วนมากจะเ ป็นร า้น
แบรนด์ทั1 วไปที1คุณสามารถ
พบเห็นไดต้ามเมืองหลักๆทั1ว
โลก  จากนัR นเรอืจอดสง่ทา่นที1
สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจยีระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ ไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่ดทีี1สดุแหง่หนึ1งของโลก ชมขั Rนตอนการคดัเลอืกเพชร โดยละเอยีดจากวทิยากรผูช้าํนาญ ตลอดจนขั Rน
ตอนการเจยีระไนใหเ้ป็นอญัมณีที1มคีา่ที1สดุ สําหรับทา่นที1ตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีลํRาคา่ เชญิทา่นเลอืกซืRอเพชร
ชั Rนดพีรอ้มรับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯที1มชีื1อเสยีง จากนัRน นําทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก เรอืจะลอ่งไป
ตามลําคลองของเมอืง ที1จะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบชาวดัชตถ์กูสรา้งมาตั Rงแตศ่ตวรรษที1 17 มเีอกลักษณ์
พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที1มตีะขออยูช่ั Rนบนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหวา่งลอ่งเรอืผา่น
บา้นเรอืนแพที1อยูร่มิคลองที1มอียูม่ากถงึ 2,500 หลงั แลว้ไปชมเขตที1เกา่แกท่ี1สดุของอมัสเตอดมั 

คํ+า ! รบัประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคาร มืTอที+ 9 เมนอูาหารจนี 
         " ที+พกั: Tulip Inn Antwerpen  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  



(ชื1อโรงแรมที1ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล
สําคญัตา่งๆ** 

วนัที+หก            อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – เมอืงลซิเซ ่– สวนเคอเคน

ฮอฟ                             ! 

อาหาร เชา้  

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มืTอที+10 
จากนัRน นําทา่นเดนิทางไปชม หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใชเ้วลา 30นาท)ี  
ที1เคยตั Rงอยูบ่รเิวณปากอา่วนํRาเค็มของทะเล “ไอซเ์ซลเมยีร”์ กอ่น
ที1รัฐบาลไดส้รา้งเขื1อนสงูใหญปิ่ดทะเลเพื1อสรา้งเป็นกําแพงกั Rนนํา้
ทว่มและจัดทําเป็นแหลง่อนุรักษ์นํRาจดื หลังจากนัRนโวเลนดัมจงึ
กลายเป็นเมอืงรมิทะเลนํRาจดื ที1ยงัคงอนุรักษ์วฒันธรรมดั Rงเดมิเอา
ไวอ้ย่างน่าสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยากาศรมินํRาที1มีอากาศ
สดชื1น อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมง
ดัชช ์ ที1ยังคงอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี หรอืเลอืกซืRอของที1ระลกึน่ารักๆ 
ภายในเมอืงหมูบ่า้นชาวประมงแหง่นีR จากนัRน นําทา่นเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส(์ZAANSE SCHANS) (ระยะ
ทาง20ก.ม.ใชเ้วลา 30นาท)ี หมูบ่า้นอนุรักษ์วัฒนธรรมเกา่แกแ่ละ
วถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มัยกอ่นที1มกีลิ1นอายหรอืสญัลักษณ์
ของความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น อดตีในหมูบ่า้นนีRมี
กงัหนัลมกวา่ 800 ตวัที1ใชใ้นงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึ1งอาจจะลดนอ้ยลงไปบา้งในปัจจบุนัและไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑ์
ใหผู้ค้นไดเ้ขา้ชม นอกจากหมูบ่า้นซานส ์ สคนัส ์ ยงัมโีรงสาธติวธิกีารทําชสี และทํารองเทา้ไมใ้หท้า่นไดเ้ขา้ชม 
อสิระใหท้า่นเที1ยวชมหมูบ่า้นน่ารักแหง่นีR จากนัRน นําทา่นดนิทางสู ่ เมอืงลซิเซ(่Lisse) ซึ1งเป็นแหลง่ปลกูทวิลปิที1
ใหญแ่ละสําคญัของฮอลแลนด ์เมอืงลซิเซอ่ยูห่า่งจากอมัสเตอรด์มัเพยีง 29 กโิลเมตร  

เที+ยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืTอที+11  เมนอูาหารทอ้งถิ+น 
บา่ย จากนัRน นําทา่นชม สวนเคอเคนฮอฟ เป็นสวนที1มชีื1อเสี ยงโด่ งดงัไปทั1วโลก ดว้ยทวิลปิที1มมีากกวา่ 7 ลา้นตน้ใน

แตล่ะปี ออกดอกบานสะพรั1งอยูด่ลูะลานตา สวนไดถ้กูออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญอ่นั
เกา่แก ่ มทีางเดนิอันรม่รื1น บา้งก็มงีานประตมิากรรมประดับสวนอยูเ่ป็นระยะ มสีระนํRาและนํRาพ ุ มศีาลาจัดแสดง
กจิกรรมตา่งๆ เกี1ยวกบัดอกไมม้ากมาย มกีารจัดสวนตวัอยา่ง การวางแผนจัดปลกูไมด้อกไม ้ 

คํ+า ! รบัประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคาร มืTอที+ 12 เมนอูาหารจนี 
        " ที+พกั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชื1อโรงแรมที1ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล
สําคญัตา่งๆ** 

วนัที+เจ็ด      ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        
เชา้     ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืTอที+16) 
09.30 น.  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มัเพื1อตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีม

ตวัเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดทํ้าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 
12.45 น.        ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เที+ยวบนิที+  CX270 
วนัที+แปด      ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        
06.55+1 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก แวะรอเปลี1ยนเครื1อง 
09.10 น.       ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที+ยวบนิที+ CX619 
11.15 น.       เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี+ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื+องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบั
เปลี+ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื+อใหท้า่นทอ่งเที+ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ื+อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัTงนีTจะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึTนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิทที1มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/295/


- หรอืเลื1อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ1ม (ในกรณีที1ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที+ลกูคา้ตอ้งออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที+ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัTง มฉิะน ัTนทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัTงส ิTน  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 29,000 บาท กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื+นวซีา่พรอ้มเอกสาร
ชําระมดัจาํคา่ทวัร ์
- คา่ทวัรส์ว่นที1เหลอืชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัbวหรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นที1เหลอืตามที1บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 
**สาํคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-
กลบัและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่1ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมิ
ฉะนัRนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื1องจากเป็นราคาตัbวเครื1องบนิโปรโมชั1น เมื+อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื+อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีที1กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Rงกรงุเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที1ระบไุว ้ ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVที1จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั RงสิRน  รวมถงึ เมื1อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ1ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิV ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่
วา่กรณีใดๆ ทั RงสิRน  
5.อตัราคา่บรกิารนีTรวม  
1. คา่ตัbวโดยสารเครื1องบนิไป-กลบั ชั Rนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตัbวกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeที1นั1งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัbวกรุป๊เทา่นัRนไมส่ามารถเลื1อนวนัได)้  
2. คา่ที1พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที1ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พัก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที1ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที1บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ Tาหนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์ นํ Tาหนกั 30 กโิลกรมั ถือขึTนเครื+องได ้ 7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยั
เครื1องบนิตามเงื1อนไขของแตล่ะสายการบนิที1มกีารเรยีกเกบ็ และกรณีนํRาสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที1สายการบนิเรยีกเกบ็  
6. การประกนัการเดนิทาง บริ ษัทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 
แบบแผนประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบืRองตน้ ดงันีR  
- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัที1มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัที1อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื1องในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซึ1งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื1อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทั RงนีRการทําประกนันีRจากบรษัิท  มากกวา่
ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเที+ยว ที+บงัคบัใหบ้ร ิษทันําเที+ยว ทาํประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ 
แตท่ั RงนีR ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซืRอ
ความคุม้ครองเพิ1มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที1บรษัิทฯ 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีTไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื1นๆ ที1นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื1องดื1ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. คา่ภาษีนํRามนั ที1สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ1มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื1องบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าที1โรงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ Tาใจจากทา่น 
7.นํ Tาดื+มบนรถ มบีรกิารจาํหนา่ยบนรถบสัราคา 1-2 EURO 
8.ราคาไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ 4,000 บาท  

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้
จา่ยที+เกดิขึTนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื+นวซีา่/คา่มดัจาํต ั]วเครื+องบนิ (กรณีออกต ั]วแลว้ ) 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัTงหมดกอ่นทาํการจอง เพื+อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื+อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัTงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ื+อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัTงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVที1จะเลื1อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึRนในกรณีที1มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิVการเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ1ม หากสายการบนิมกีารปรับขึRนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการเปลี1ยนเที1ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื1องจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั RงสิRน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ1งของผดิกฎหมาย ซึ1งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั RงสิRน หากเกดิสิ1งของสญูหาย อนัเนื1องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที1ยวเอง  
6. เมื1อท่ านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Rงหมดกบัทางบรษัิทฯ แล ้ว ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื1อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั Rงหมด  
7. รายการนีRเป็นเพยีงขอ้เสนอที1ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั Rงหนึ1ง หลั งจากไดสํ้ารองโรงแรมที1พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ1งอาจจะปรับเปลี1ยนตามที1ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื1องหอ้งพัก เป็นสทิธิ ของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที1เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี1 / ปลอดบหุรี1ได ้
โดยอาจจะขอเปลี1ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี1พัก ทั RงนีRข ึRนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่ สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัRน 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั R งสิRนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื1องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที1ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเที1ยว อนัเนื1องมาจากการกระทําที1สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอื1น ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทาํแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยท ัTงนีTการทาํ
ประกนันีTจากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเที1ยว  ที1บงัคบัใหบ้รษัิทนําเที1ยว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการ
เดนิทางเทา่นัRน แตท่ ัTงนีT ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ ได ้ 
กรณีทา่นตอ้งการซืTอความคุม้ครองเพิ+มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที+บรษิทัฯ 
13. มคัคเุทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั R งสิRนแทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัRน  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื1องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที1ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่ง
เที1ยว อนัเนื1องมาจากการกระทําที1สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอื1น ๆ  

เอกสารประกอบการยื+นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Belgium) 
ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิTวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที+นดัหมาย ** 
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที+ เนื+องจากสถานทตูมกีารเปลี+ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื+อนไข 

รวมถงึเอกสารที+ใชส้าํหรบัยื+นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจาํ 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุ ไมตํ่1ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอาย ุ โดยนับจากวนัที1เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมี
จํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพื1อใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาดําเนนิการทํา
พาสปอรต์เลม่ใหม ่ กอ่นจัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรณุาจัดสง่หลักฐานใหก้บัทาง
บรษัิททวัร ์     เพื1อนําไปแสดงตอ่สถานทตู 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิTว หรอื 4.5x3.5cm  จาํนวน2ใบ รปูถา่ยมอีายไุม่ เกนิ 
3เดอืน หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครื1องประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูที1ถา่ยจากรา้นถา่ย
รปูเทา่นัRน 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ1งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3.เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 
 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
หากมเีอกสารอื1นๆ เพิ1มเตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจําเป็นตอ้งยื1นเอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้



 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาใบเปลี1ยนชื1อ-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลี1ยน) 
กรณีเด็กอายตํุ1ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื1นเอกสารเพิ1ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

ดงันีR 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
กรณีเด็กอายตํุ1ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื1นเอกสารเพิ1ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัRน หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้
บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบั
บุคคลที1สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี1สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที1อยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัด
หมายที1เด็กแสดงตวัยื1นคํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้
เจา้ที1ที1รับยื1นวซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้
มอํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทาํงาน ที1ทํางานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยื1นคํารอ้งขอวซีา่) 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ั+วไป ท ัTงภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทที1ทา่นทํางานปัจจบุนั   โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนที1ไดรั้บ, วนั เดอืน ปี ที1เริ1มทํางาน, และชว่งเวลาที1ขอลางานไปเที1ยวยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุื1อประเทศ 
ใหใ้ช ้ European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลั งครบกําหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจ
อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัRน) 

4.2 กรณีที+เป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิ ทฯ 
(DBD), (คดัสําเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัRน) 
4.3 กรณีที+เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัRน สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร
นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยื1นคํารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีที+เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  
ในกรณีที1ไมไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ี จําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี (Sponsor Letter) ระบชุื1อ-สกลุ    
วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ที1มคีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีRแจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัRน) 

4.6 กรณีกจิการที+ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ รา้นขายของทั1วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์
ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีRแจงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ที1มาของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐาน
หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดที1ดนิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีRแจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัRน) 

5. หลกัฐานการเงนิ (เอกสารมอีาย ุ15 วนั กอ่นยื1นคํารอ้งขอวซีา่) 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ Statement บญัชี เงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีี1มี
ประวตักิารเดนิบญัชทีี1สมบรูณ ์มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ1าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีRนๆไมตํ่1ากวา่ 6 หลกั 
เพื1อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื1อทา่นเดนิทางกลับสู่
ภมูลํิาเนา 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีRแจงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor 
Letter) พรอ้มขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ และหนังสื อสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากธนาคาร (Bank Guarantee) 
และ Statement รายการเดนิบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีี1มปีระวตักิารเดนิบญัชทีี1สมบู รณ ์ มยีอดเงนิ 
เขา้-ออก สมํ1าเสมอ) 

 ทั RงนีR ผูท้ี1 สามารถสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ต ้ องเป็นบดิา / มารดา / พี1 -นอ้งทอ้งเดยีวกนั สายเลอืด
เดยีวกนัเทา่นัRน!! กรณุาระบ ุชื1อ-สกลุ ลงในจดหมายชีRแจง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชื1อ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ที1
ใชเ้ดนิทาง 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ ์(Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตาม
เงื1อนไขที1กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ที1ออกจากธนาคารเทา่นัRน (Bank Statement) 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยื+นวซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

6.แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสาํหรบัยื+นวซีา่เชงเกน้ 



 เพื1อประโยชน์ในการยื1นวซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรับยื1นวซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัข ้ อมูลความเป็นจรงิ 
เนื1องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพื1ออนุมตัคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
กรอกประวตั/ิขอ้มลูสว่นตวัแทนผูส้มคัรได ้ หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น
จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ1งขึRน 

 เมื1อทา่นชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์ พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯ
ทนัท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึ
แมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที1ทา่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี1จะยื1นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั Rง 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไป
สมัภาษณต์ามที1สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทั RงนีRบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที1เพื1อไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น 
ตลอดทั Rงชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิ1มเตมิจากทางบรษัิท ใคร่
ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพื1อนําสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVนําเรยีนสถานทตูเพื1อพจิารณาตอ่วซีา่
ของทา่น เนื1องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

เอกสารทกุฉบบัที+ใชป้ระกอบการยื+นคาํรอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จาํเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
จาก ศนูยร์บัแปลเอกสารที+ผา่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัTน !! 

พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
เพื+อความสะดวกในการยื+นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื1นวซีา่เชงเกน้ (Belgium) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื1อประโยชนใ์นการยื1นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ชื1อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื1อ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที1อยูต่ามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมล์

แอดเดรส .............................................. 

5. ที1อยูพํ่านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมล์

แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้

ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัที1ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื1อสถานที1ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

. 



ที1อยูท่ี1

ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ี1ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... 

อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣    หยา่   ⃣    มา่ย   ⃣    อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣    แยกกนัอยู ่

11. ชื1อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที1

เกดิ ..................... 

12. ชื1อ-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที1

เกดิ ...................... 

13. ชื1อ-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที1

เกดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ 

ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที1ผา่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั Rงแตว่นัที1 .............................................. ถงึวนัที1 .................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิRวมอืเพื1อการขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นีR 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี ที1ดําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื1นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุื1อ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณี
วซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมตัทินัตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 เมื1อทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทวัร ์และชาํระเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยื1นวซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์    
พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัท ี !! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิV   ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

  - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูที1ทา่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารที1จะใชย้ื1นสถาน
ทตู เนื1องจากขอ้มลูทั Rงหมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์ หากนําสง่ขอ้มลูทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้ กรุณากรอกขอ้มูลการทํางานของท่านให ้
ชดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก่ ชื1อบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดอืนที1ไดรั้บ และวนัเดอืนปีที1เริ1ม
งาน 



 เมื1อทา่นไดรั้บยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื1นวซีา่ จากเจา้หนา้ที1ของบรษัิทฯ 
  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิสําหรับยื1นวซีา่ใหก้บับริ ษัทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 
สปัดาห ์กอ่นถงึวนันัดหมายยื1นวซีา่ 

          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพื1อใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในชว่งที1ผา่นมา 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี1ยวขอ้งใดๆทั RงสิRน ทั RงนีRบรษัิทเป็นเพยีง
ตวักลางที1คอยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัRน  

f  


	เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน
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