
CODE: QR212  เทศกาลดอกทวิลปิ เยอรมนั เบลเยี3ยม เนเธอรแ์ลนด ์8วนั 5คนื 
 

!  
เทศกาลดอกทวิลปิ เยอรมนั เบลเยี3ยม เนเธอรแ์ลนด ์8วนั 5คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 
แฟรงเฟิรต์ มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ Designer Outlet Roermond ลอ่งเรอืแมนํ่ Bา เมอืงโคโลญจน ์  
มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่  เบลเยี3ยม เมอืงบรสัเซลล ์ เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั   

หมูบ่า้นกงัหนัซานส ์สคนัส ์เมอืงลซิเซ ่สวนดอกทวิลปิเคอเตนฮอฟ 
  

** ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่ + บรกิาร ** 

 
■ FLIGHT:  
 DEPARTURE: QR981  BKK-DOH 20.10 – 23.59 // QR069  DOH-FRA  01.50-06.40+1 
 RETURN :      QR274  AMS-DOH  16.15-23.35 // QR834  DOH-BKK  02.05-12.55+1 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง)

พกัเดี3ยว
เพิ3ม

ที3น ั3ง หมายเหตุ

25 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 49,888 ราคาเด็ก 0-2 ปี / 
Infant 50 % ของราคาทวัร ์

13,500 31

02 – 09 เม.ย. 63 49,888 13,500 31



*หมายเหต:ุ พรเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 02 – 09 เมษายน 2563 
ไฟลท์ขาไปจะเป็น  QR833  BKK-DOH 20.40 – 23.50 // QR069  DOH-FRA  01.35-07.10+1 

วนัที3หนึ3ง         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

16.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
ขาออก ช ัBน 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้
หนา้ที1บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัร
โดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

20.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เที3ยวบนิที3 QR981  
23.59 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลี3ยนเครื3อง 

**บรกิารอาหารและเครื3องดื3มบนเครื3องบนิ** 

วนัที3สอง          ทา่อากาศยานโดฮา – ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ – เมอืงโคโลญจน์ 
                                                                                                                                                 ! อาหารเที3ยง,เย็น 
01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เที3ยวบนิที3 QR069  
06.40 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิ3นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั3วโมง 

กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพื3อความสะดวกในการนดัหมายเวลา)  เมอืงแหง่ศนูยก์ลางทางพาณชิยกรรมและการ
ธนาคารของเยอรมน ี จากนัNน นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืง
แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใช ้
เวลา 30นาท)ี เมอืงที1ตั Nงอยูบ่นรมิฝั1งแมนํ่Nาไรน ์ ของ
ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที1มีประวัติต่อเนื1องอัน
ยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมอืงที1กษัตรยิแ์ละ
จักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานที1ประกอบพธิี
ราชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนีNเมอืงแฟรงเฟิรต์ยัง
เป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการคา้ของ
ประเทศเยอรมันและเป็นเมอืงที1มคีวามรํ1ารวยมากที1สดุ
ในสหภาพยโุรปอกีดว้ย จากนัNน นําทา่นชม มหาวหิาร
แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral)(ถา่ยรูป
ดา้นนอก) มหาวหิารศั กดิUสทิธิUที1มขีนาดใหญท่ี1สดุแหง่
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสรา้งขึNนแบบกอธคิ ในช่วง
ศตวรรษที1 13 ซึ1งในอดตีกาลมหาวหิารแหง่นีNยงัใชเ้ป็นสถานที1ในการเลอืกตั Nงผูป้กครองแควน้แหง่โรมนัครสิตจักร 
และเป็นสญัลักษณ์แหง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตั Nงแตศ่ตวรรษที1 19 เป็นตน้มา จากนัNน จตัรุสัโรเมอร ์
(Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืงเก่าเล็กๆ เป็นสิ1งก่อสรา้งประวัตศิาสตรท์ี1ยังคงหลงเหลอืภายหลัง
สงครามโลกครัNงที1สอง ที1บรเิวณนีNถกูทิNงระเบดิจากฝ่ายพันธมติรเมื1อคนืวนัที1 22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณ
นีNประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยคุกลางลักษณะกรอบไมซุ้ง งาน
ประตมิากรรมงดงามนีNชื1อ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื นํ Bาพแุหง่ความยตุธิรรม (Fountain of Justice) 
เป็นเทพธดิาแหง่ความยตุธิรรมชื1อจสัทเิตยี(Goddess Justitia) ตั Nงอยูก่ลางจัตรัุสมอืซา้ยถอืตราชั1งแตม่อืขวา
ถอืดาบดนู่าเกรงขาม บรเิวณเดยีวกนั เป็นที1ตั Nงของ ศาลาวา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt City Hall) 
เป็นอาคาร 3 หลงัสรา้งตดิกนั ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรปูปัNนของจักรพรรดโิรมนัอนัศกัดิUสทิธิU 4 พระองค ์
ตราเครื1องหมายของตระกลูขนุนางและนาฬกิาอนัแสดงถงึสญัลกัษณแ์หง่ความเที1ยงธรรม  

เที3ยง  ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืBอที31 เมนอูาหารจนี 
บา่ย นําทา่นชม จากนัNน นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโคเบลนซ ์(Koblenz)(ระยะทาง123 ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 ชั1วโมง)  เป็น

เมอืงที1ไดรั้บการขึNนทะเบยีนมรดกโลก(Unesco) เป็นเมอืงโบราณที1มอีายกุวา่ 2,000 ปี ตวัเมอืงนัNนตั Nงอยูป่ากแมนํ่Nา
ซึ1งไหลมาบรรจบกนั 2 สาย คอืแมนํ่Nาโมเซล (Mosselle River) และแมนํ่Nาไรน ์(Rhine Rover) จงึเป็นเมอืงทสํีาคัญ
ในการคา้ขายลอ่งเรอืเดนิสนิคา้ตา่งๆ ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) (ถา่ยรปูดา้นนอก)  อกีหนึ1ง
ปราสาทเกา่แกท่ี1ถกูสรา้งขึNนในสมยัศตวรรษที1 13 โดยทั1วไปสรา้งขึNนเพื1อกําหนดกฎหมาย สําหรับสนิคา้ที1มกีารหยดุ
และการจา่ยเงนิคา่ผา่นทางแมนํ่Nาไรน ์ ตอ่มาถกู ครอบครองโดยกองทหารฝรั1งเศสและสวเีดนในสงครามสามสบิปี 
และสดุทา้ยในปี1689 ถกูทําลายโดยชาวฝรั1งเศส ในชว่งสงครามโลกครัNงที1เกา้ปีของ 150 ปี ในปี 1815 ถกูสรา้งขึNน
มาใหมโ่ดย William IV of Prussia และเป็นที1จัดการ แสดงรวบรวมเราะแลว้อาวธุเกา่แกท่ี1น่าสนใจ ไดเ้วลานําทา่น
เดนิเลน่ภายในเมอืงโคเบลนซ ์ จากนัNน นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโคโลญจน ์ (ระยะทาง 114 ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 
ชั1วโมง) เมอืงที1ตั Nงอยูฝั่1ง แมนํ่Nาไรน ์ (Rhine River) และเป็นเมืองเกา่แกท่ี1เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพวกโรมนั จาก
นัNน นําทา่นชมมหาวหิารโคโลญจน ์ (ถา่ยรปูดา้นนอก) ชาวเยอรมนัเรยีกวา่ DOM เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนา
โรมนัคาทอลกิ วหิารแหง่นีNใหญแ่ละสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic) ปัจจบุนัมหาวิ
หารโคโลญจนนั์บเป็นจดุหมายสําคัญของเมอืงโคโลญจนแ์ละของประเทศเยอรมน ี ไดรั้บการขึNนทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโกในปี 1996 ยา่นถนนคนเดนิ Hohe Straße สองขา้งของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้คลาคลํ1าไปดว้ย
ผูค้น หลกัจากนัNนอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงในยา่นเมอืงเกา่ 

คํ3า ! รบัประทานอาหารคํ3า มืBอที32 เมนอูาหารทอ้งถิ3น  
" ที3พกั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



(ชื3อโรงแรมที3ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล
สําคญัตา่งๆ 

วนัที3สาม         เมอืงโคโลญจน ์– ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์– เมอืงบรสัเซลส ์– อะตอมเมี3ยม – จตัรุสัแกรนด ์พาเลส  
                                                                                                                                           ! อาหารเชา้,เย็น 

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มืBอที33 
นําทา่นเดนิทางสู ่ดไีซนเ์นอร ์ เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์ (Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง 94 ก.ม.ใช เ้วลา 
1.30 ชั1วโมง)  อสิระใหท้า่นเลื อกซืNอสนิคา้แบรนดเ์นมชั Nนนําอยา่งจใุจ อาทเิชน่ GUCCI , PRADA , BALLY , 
BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , 
DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ (อสิระอาหารเที3ยงตามอธัยาศยั เพื3อความสะดวกในการชอ้ปปิB ง) 
  

บา่ย               นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซลส ์(Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเ้วลา 2.30ชั1วโมง)  เมอืงหลวงของ ประเทศ
เบลเยยีม (Belgium) ตั Nงอยูใ่นทวปียโุรปตะวนัตกเฉียงเหนอื เบลเยี1ยมเป็น
ประเทศเกา่แกท่ี1มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆ
แสนสวยงาม เหมอืนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง ปลอดภัย 
บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศที1มคีูบ่า่วสาวนิ
ย มม าฮั น นี มู น กั น ด ว้ ยตีก ร า มบ า้ นช่อ ง แล ะ
สถาปัตยกรรมสําคญัๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆงั ซึ1งยงั
คงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะโกธคิอย่าง
ครบถว้น นอกจากนีNเมอืงบรัสเซลส ์ ยงัเป็นที1ตั Nงของ
สถานที1ราชการที1มีความสําคัญของสหภาพยุโรป 
อย่างเช่น สํานักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และ 
Nato จากนัNน นําทา่นถา่ยรปูกบัอะตอมเมี3ยม (THE 
ATOMIUM) ซึ1งเป็นประตมิากรรมรูปอะตอมมหมึา 
ซึ1งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครัNงแรกของกลุ่ม
ประเทศยุโรปเมื1อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่าๆ
สถาปัตยกรรมที1ผสมผสานระหวา่งกอธคิ และนีโอกอธคิ ผา่นชมบรเิวณ
พระราชวงัที1ประทบัของกษัตรยิแ์หง่เบลเยี3ยม (THE ROYAL PALACE 
OF BRUSSELS) ถา่ยภาพกบั แมนาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) 
อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืปัสสาวะ ซึ1งเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ถ่ายภาพกับ 
จตัรุสักรองด ์ ปลาซ (Grong Plas) หรอืที3จะเรยีกกนัอกีอยา่งว่ า 
จตัรุสัแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) ตั Nงอยูใ่จกลางเมอืงบรัสเซลล ์
เป็นสถานที1ทอ่งเที1ยวอนัดบัหนึ1งของประเทศเบลเยยีม ไดช้ื1อวา่มคีวามสวยงามมากที1สดุของยโุรป แวดลอ้มไปดว้ย
อาคารเกา่แก ่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธคิ และ นโีอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนว
ตา่งๆ ซึ1งอาคารสว่นใหญนั่Nนจะสรา้งมาตั Nงแตส่มยัยคุกลาง โดยแตล่ะอาคารที1ลอ้มรอบจัตรัุสแหง่นีNอยูจ่ะมคีวามสงู
สงา่งามเป็นอยา่งยิ1ง อดตีอาคารเหลา่นีNเคยถกูทําลายดว้ยนํNามอืของทหารฝรั1งเศสที1ใชปื้นใหญย่งิทําลายทิNง หลงั
จากที1กองทัพฝรั1งเศสพ่ายเเพอ้ย่างยับเยนิที1สงครามวอเตอรล์ ู โดยไดรั้บการขึNนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื1อปี ค.ศ. 1998 จากนัNนปลอ่ยอสิระใหแ้กท่า่นชอปปิNง 

คํ3า  ! รบัประทานอาหารคํ3า มืBอที34 เมนอูาหารจนี 
  จากนัNนนําทา่นเขา้ที1พัก  
         " ที3พกั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชื1อโรงแรมที1ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาลสําคญั
ตา่งๆ 

วนัที3ส ี3              เมอืงบรสัเซลล ์– เมอืงบรจูส ์– เมอืงเกนต ์- เมอืงแอนทเ์วริป์                          ! อาหารเชา้,เที3ยง,เย็น 

เชา้ ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มืBอที35   
 จากนัNน นําทา่นดนิทางสู ่เมืองบรจูส ์(BRUGES) (109 กโิลเมตร 1.30 ชม.) เมืองที1ถกูกล่าวขานวา่เป็นเวน ิ 
สแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที1เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของ
อารยธรรมในสมัยยคุกลาง จนรับการขึNนทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์าร UNESCO นําทา่น ชมเมอืงบรจูน ์ เมอืงหลวงของ
แควน้ฟลันเดอร ์ ที1ไดช้ื1อวา่เป็นเมอืงที1สวยที1สดุเมอืงหนึ1งของ
ยุโรป ในอดตีบรูจสเ์คยเป็นเมอืงท่าที1สําคัญของเบลเยี1ยมแต่
เมื1อเมอืงถกูปิดลอ้มไมม่ทีางออกทะเล จงึเสยีความเป็นเมอืงทา่
ใหแ้ก่แอนต์เวิร์ป ซึ1งกลายมาเป็นท่าเรือที1ใหญ่ที1สุดของ
เบลเยี1ยม จากนัNน นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัเมอืงเกา่ เพื1อนําทา่น
ถา่ยรปูคูก่บัหอระฆัง และศาลาวา่การเมอืงบรจูจ ์ (Belfry & 



Halle) ศาลาวา่การและหอระฆงัแหง่นีNถกูสรา้งขึNนในปีค.ศ. 1248 หอระฆงัแหง่นีNมคีวามสงูประมาณ 83 เมตร และ
มรีะฆงัอยูป่ระมาณ 47 อนัที1ยงัคงอยูบ่นหอระฆงั ปัจจบุนัที1แหง่นีNเปรยีบเสมอืนเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงบรจูจแ์หง่นีN 
จากนัNน นําทา่นชม โบสถพ์ระแมม่าร ี (Church of Our lady) โบสถแ์หง่นีNสรา้งขึN นในปีค.ศ. 1230 และมี
หอคอยสงูประมาณ 112 เมตร นอกจากนีNหา้มพลาดชมประตมิากรรมแกะสลกัจากหนิออ่นที1ดวูจิติร และงดงามชื1อ
วา่“Madonna & Child” จากการรังสรรคโ์ดยศลิปิ นชื1อกอ้งโลกชาวอติาล ี ไมเคลิ แองเจโล จากนัNน นําทา่นชม
โบสถพ์ระโลหติศกัดิYสทิธิY (Basilica of the Holy Blood)(ถา่ยรปูดา้นนอก) ซึ1งจะมกีารแหพ่ระธาตขุึNนทกุปี
ในวนัที1พระเยซเูสด็จขึNนสูส่รวงสวรรค ์ จากนัNนปลอ่ยอสิระใหแ้กท่า่นบรเิวณตลาด 

เที3ยง   ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืBอที36  เมนอูาหารทอ้งถิ3น  
บา่ย                นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกนต ์ (Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเ้วลา 

1ชั1วโมง) เมอืงที1มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 4 ของเบลเยี1 ยม ถนน
หนทางผังเมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ ไดช้ื1อวา่
เป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดยีว นําท่านชมเมอืงเกนตซ์ึ1งแปล
วา่การรวมกนัของแมนํ่Nาสองสาย เพราะที1ตั Nงของเมอืงอยูบ่รเิวณที่
แมนํ่Nาสเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกบัแมนํ่N าไลส ์ Lys River 
แม่นํNาสองสายนีNเป็นเสน้เลอืดล่อเลีNยงเมอืงอันรุ่งเรอืงในอดตีนาน
นับศตวรรษและยังคงตอ่เนื1องจวบจนปัจจบุนั จากนัNน น่าทา่นชม 
ปราสาทกราเวนสตนี (Gravensteen)(ถา่ยรปูดา้นนอก) หนึ1ง
ในแลนด์มาร์คส่าคัญใจกลางเมืองเกนท์ปราสาทหินที1มีความ
สวยงาม ตั Nงอยูร่มิคลองใจกลางเมอืง สรา้งขึNนเมื1อปี ค.ศ.1180 
โดยเคาน์ทฟิลลปิแห่งแควน้อัลซาส เพื1อเป็นที1พ่านักของ
เหลา่อัศวนิในชว่งสงครามครูเซด ตอ่มาถูกซืNอขึNนโดยสภา
เมอืงเกนท ์ และถกูแปลงเป็นหนึ1งในพพิธิภัณฑป์ระจา่เมอืง
ในที1สดุ จากนัNน น่าทา่นชม มหาวหิารเซนต ์ บราโว(St. 
Bravo Cathedral) (ถา่ยรปูดา้นนอก) สรา้งขึNนในสมยัพระ
เจา้ชารล์ส ที1 5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ ภายในมหาวหิาร
ประดับประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงาน
จิตรกรรมและประติมากรรมที1มีค่าหลายชิNน ทั Nงผลงาน
ประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาโรค และธรรมาสนห์รอืแทน่สา่
หรับเทศนาสั1งสอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อกโคโค ่จากนัNน 
นําทา่นชม หอระฆงัประจาํเมอืง (THE BELFRY)(ถา่ยรปูดา้นนอก) ที1สงูตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็นจดุเดน่
ของเสน้ขอบฟ้า ที1ดา้นลา่งนัNนเป็น หอประชมุสงฆ ์ (CLOTH HALL) ที1มมีาตั Nงแตท่ศวรรษที1 15 และไดรั้ บ
เกยีรตเิป็นมรดกโลกจาก UNESCO นําทา่นเดนิเลน่ชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนน
สายเกา่แกข่องเมอืงเกนท ์ เป็นจดุชมววิที1สวยที1สดุในเมอืงโดยจะมอีาคารเกา่แกต่ั Nงแตส่มัยยคุกลางเรยีงราย
อยู่สองฝั1งถนน จากนัNน นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเ้วลา 
1.30ชั1วโมง) เมอืงใหญอ่นัดั บ 2 รองจากเมอืงบรั สเซลสข์องประเทศเบลเยี1ยม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์
เป็นที1รูจั้กกนัวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซืNอขายกนัที1เมอืงแหง่นีN นอกจาก
นีNยงัโดดเดน่ทั Nงเรื1องแฟชั1นแนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย จากนัNน นําทา่นชม โบสถ์
แหง่เจา้หญงิ (Cathedral of Our Lady)(ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ที1สงูที1สดุใน
ประเทศเบลเยยีม เป็นที1เลื1องลอืถงึถงึความงดงามที1ถกูประดบัตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตวั
โบสถ ์ ซุม้ประต ู รปูปัNน ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทกุอยา่งงดงามไรท้ี1ต ิ ดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์
พอล รเูบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ1งเป็นศลิปินชื1อดงั ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ื1นชอบศลิปะไดช้มกนัที1
โบสถแ์หง่นีN จากนัNน นําทา่ชมศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall)(ถา่ยรปูดา้นนอก) ซึ1ง
ตั Nงตระหงา่นอยูท่างทศิตะวันตก ก็เป็นสิ1งที1ดงึดดูนักทอ่งเที1ยวไดม้ากมายเชน่กนั เป็นสถาปัตยกรรมเรเนส
ซองสท์ี1ผสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กบัอติาเลยีนไดอ้ยา่งลงตวั  

คํ3า ! รบัประทานอาหารคํ3าที3ภตัตาคาร มืBอที37 เมนอูาหารจนี  
         " ที3พกั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

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

วนัที3หา้           เมอืงแอนทเ์วริป์ เมอืงรอตเตอรด์มั – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – Grote of St. Laurenskerk  
                      ยา่นบนิเนนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร                      ! อาหาร เชา้, เย็น 
เชา้ ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มืBอที38   

นําทา่นสู ่เมอืงรอตเตอรด์มั (ROTTERDAM)(ระยะทาง100ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชั1วโมง) เมอืงทา่หลกั และเมอืงที1
ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ตั Nงอยูร่มิฝั1งแมนํ่Nามาส (MAAS RIVER) และยงัเป็นเมอืงทา่ใหญ่
ที1สดุแหง่หนึ1งของโลกในปี ค.ศ. 2007 เมอืงนีNไดรั้บการสง่เสรมิการทอ่งเที1ยวเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม 



ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการคา้โลกในยุโรป 
อเมรกิา และแอฟรกิา ทําใหท้ี1นี1มรีะบบการขนสง่ที1ดไีมว่า่จะ
เป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือ ภายในประเทศ เช่น 
รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสั รถราง และรถไฟ ที1ตอ้งสะอาดและตรง
เวลา จากนัNน นําทา่นถา่ยรปูกบั บา้นลู กเตา๋ไคกค์มูสู (Kiji 
kubus The Cubic Houses) (ถา่ยรปูด ้ านนอก)  กลุม่
อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลงัซึ1งไดรั้บรางวลัชนะเลศิ
การออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนกินาม Piet 
B l o em จ า ก นัNน น ํ า ท ่ า น ช ม G r o t e o f  S t . 
Laurenskerk (ถ่ าย ร ูปด า้นนอก ) โบสถ ์แห ่ งน ีN ค ือ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคเพียงแห่งเดียวในเมืองนีN ตั Nงอยู่
จดุศนูยก์ลางของเมอืง นับวา่เป็นสถานที1สําหรับงานเฉลมิฉลอง รวมไปถงึการจัดพธิกีารทางศาสนาสําคญัตา่งๆ ที่
ไดถ้กูสรา้งครั Nงแรกในปี ค.ส. 1400 และถกูการบรูณะฟืNนฟอูกีทใีนปี ค.ศ.1950 หลงัจากที1โดนสงครามถลม่เมอืง
อยา่งหนัก จากนัNน นําทา่นสู ่กรงุเฮก (THE HAGUE)(ระยะทาง23ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาท)ี  เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบั 
3 ของเนเธอรแ์ลนด ์ รองจากกรงุอมัสเตอรด์มัและรอตเตอรด์มั ปัจจบุนักรงุเฮก เป็นที1ตั Nงของรัฐบาลดตัช ์ อาคาร
รัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแหง่รัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงที1ประทบัของพระราชนิแีหง่เนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย 
(อสิระอาหารเที3ยงตามอธัยาศยั เพื3อความสะดวกในการชอ้ปปิB ง) 

บา่ย                 นําทา่นผา่นชม ยา่นบนิเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นยา่นเก่าแก่ของเมืองเฮก และเป็นที1ตั Nงของ หอคอยแหง่
อศัวนิ (Hall of Knights) ถกูใชเ้ป็นสถานที1กลา่วพระราชดํารัสของกษัตรยิต์อ้นรับพระราชอาคนัตกุะ และเป็นจัด
ประชมุรัฐสภาหรอืงานสําคญัๆประจําเมอืง จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่Dagelijkse Groemarkt เป็นถนนชอ้ปปิNง
สําคญัของเมอืงสองขา้งทางเรยีงรายดว้ยรา้นคา้ สนิคา้ทอ้งถิ1น รา้นอาหารและคาเฟ่ตามอาคารเกา่ จากนัNน นําทา่น
ชมกรงุอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยากาศการลอ่งเรอืหลงัคากระจก เรอืจะลอ่งไป  ตามลําคลองของเมอืง ที1จะให ้
ท่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาว
ดัชตถ์ูกสรา้งมาตั Nงแต่ศตวรรษ
ที1 17 มเีอกลกัษณพ์เิศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ ที1มีตะขออยู่
ชั Nนบนสุดของอาคารเอาไวข้น
เฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่าง
ล่องเรือผ่านบา้นเรือนแพที1อยู่
รมิคลองที1มอียู่มากถงึ 2,500 
หลัง แลว้ไปชมเขตที1เก่าแก่
ที1สุดของอัมสเตอดัม จากนัNน
เรือจอดส่งท่านที1สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจยีระไนเพชรของ
เนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บการยกยอ่งวา่ดทีี1สดุแหง่หนึ1งของโลก ชมขั Nนตอนการคดัเลอืกเพชร โดยละเอยีดจากวทิยากรผู ้
ชาํนาญ ตลอดจนขั Nนตอนการเจยีระไนใหเ้ป็นอัญมณีที1มคีา่ที1สดุ สําหรับทา่นที1ตอ้งการเป็นเจา้ของอัญมณีลํNาคา่ 
เชญิทา่นเลอืกซืNอเพชรชั Nนดพีรอ้มรับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯที1มชีื1อเสยีง 

คํ3า ! รบัประทานอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร มืBอที3 9 เมนอูาหารจนี 
         " ที3พกั: Tulip Inn Antwerpen  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชื1อโรงแรมที1ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี3ยนที3พกัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมี
เทศกาลสาํคญัตา่งๆ** 

วนัที3หก            อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – เมอืงลซิเซ ่– สวนเคอเคน

ฮอฟ                             ! 

อาหาร เชา้  

เชา้  ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มืBอที310 
จากนัNน นําทา่นเดนิทางไปชม หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใชเ้วลา 30นาท)ี  
ที1เคยตั Nงอยูบ่รเิวณปากอา่วนํNาเค็มของทะเล “ไอซเ์ซลเมยีร”์ กอ่น
ที1รัฐบาลไดส้รา้งเขื1อนสงูใหญปิ่ดทะเลเพื1อสรา้งเป็นกําแพงกั Nนนํา้
ทว่มและจัดทําเป็นแหลง่อนุรักษ์นํNาจดื หลังจากนัNนโวเลนดัมจงึ
กลายเป็นเมอืงรมิทะเลนํNาจดื ที1ยงัคงอนุรักษ์วฒันธรรมดั Nงเดมิเอา
ไวอ้ย่างน่าสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยากาศรมินํNาที1มีอากาศ
สดชื1น อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมง
ดัชช ์ ที1ยังคงอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี หรอืเลอืกซืNอของที1ระลกึน่ารักๆ 
ภายในเมอืงหมูบ่า้นชาวประมงแหง่นีN จากนัNน นําทา่นเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส(์ZAANSE SCHANS) (ระยะ
ทาง20ก.ม.ใชเ้วลา 30นาท)ี หมูบ่า้นอนุรักษ์วัฒนธรรมเกา่แกแ่ละ
วถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มัยกอ่นที1มกีลิ1นอายหรอืสญัลักษณ์



ของความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น อดตีในหมูบ่า้นนีNมกีงัหนัลมกวา่ 800 ตวัที1ใชใ้นงานอตุสาหกรรม
ตา่งๆ ซึ1งอาจจะลดนอ้ยลงไปบา้งในปัจจบุนัและไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หผู้ค้นไดเ้ขา้ชม นอกจากหมูบ่า้นซานส ์ ส
คนัส ์ ยงัมโีรงสาธติวธิกีารทําชสี และทํารองเทา้ไมใ้หท้า่นไดเ้ขา้ชม อสิระใหท้า่นเที1ยวชมหมูบ่า้นน่ารักแหง่นีN จาก
นัNน นําทา่นดนิทางสู ่ เมอืงลซิเซ(่Lisse) ซึ1งเป็นแหลง่ปลกูทวิลปิที1ใหญแ่ละสําคญัของฮอลแลนด ์ เมอืงลซิเซอ่ยู่
หา่งจากอมัสเตอรด์มัเพยีง 29 กโิลเมตร  

เที3ยง   ! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มืBอที311  เมนอูาหารทอ้งถิ3น 
บา่ย จากนัNน นําทา่นชม สวนเคอเคน

ฮอฟ เป็นสวนที1มชี ื1อเสยีงโดง่ดัง
ไปทั1วโลก ดว้ยทวิลปิที1มมีากกวา่ 7 
ลา้นตน้ในแต่ละปี ออกดอกบาน
สะพรั1งอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้ก
ออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบ 
ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญอ่นัเกา่แก ่ มี
ทางเดินอันร่มรื1น บา้งก็มีงาน
ประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็น
ระยะ มสีระนํNาและนํNาพ ุ มศีาลาจัด
แสดงกิจกรรมต่างๆ เกี1ย วกับ
ดอกไมม้ากมาย มกีารจัดสวนตวัอยา่ง การวางแผนจัดปลกูไมด้อกไม ้ 

คํ3า ! รบัประทานอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร มืBอที3 12 เมนอูาหารจนี 
        " ที3พกั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชื1อโรงแรมที1ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี3ยนที3พกัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์ หรอืมี
เทศกาลสาํคญัตา่งๆ** 

วนัที3เจ็ด          พระราชวงัอมัสเตอรด์มั - จตัรุสัดมัสแควร ์ - ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั  – ทา่อากาศยานโดฮา        
เชา้     ! รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืBอที313)  

 นําทา่นชม พระราชวงัอมัสเตอรด์มั (Royal Palace) (ถา่ยรปูดา้นนอก) สรา้งขึNนในปี 1648 - 1654 เพื1อใช ้
เป็นศาลาวา่การเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมยัของกษัตรยิ ์ Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลี1ยนเป็นที1พักอาศยัของ
ราชวงศปั์จจบุนันีN พระราชวงัแหง่นีNไดถ้กูใชเ้ป็นที1รับรองพระราชอาคนัตกุะของพระราชนิ ี จากนัNน นําทา่นเดนิเที1ยว
ชมและเลอืกซืNอสนิคา้ที1บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์ (Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงที1มอีนุสรณ์สงครามเพื1อ
รําลกึถงึทหารที1เสยีชวีติในสงครามโลกครัNงที1 2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที1หลุยส ์ โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น
พระราชวังหลวงในชว่งที1จักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั1งเศสเรอืงอํานาจ นําท่านเดนิทางสู ่ ยา่นคาลเวอรส์ตรสั 
(Kalverstraat) เป็นถนนสายหลักของการชอปปิNงของเมอืงอัมสเตอรด์ัม โดยรา้นเสืNอผา้สว่นมากจะเป็นรา้น
แบรนดท์ั1วไปที1คณุสามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลกัๆทั1วโลก จากนัNน นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั 

16.15 น.        ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เที3ยวบนิที3 QR274 
23.35 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลี1ยนเครื1อง 

วนัที3แปด      ทา่อากาศยานโดฮ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        
02.05 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที3ยวบนิที3 QR834 
12.40 น.      เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี3ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื3องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบั
เปลี3ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื3อใหท้า่นทอ่งเที3ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ื3อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัBงนีBจะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึBนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิทที1มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื1อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ1ม (ในกรณีที1ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที3ลกูคา้ตอ้งออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที3ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัBง มฉิะน ัBนทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัBงส ิBน  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
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- กรุณาชําระมดัจาํ ทา่นละ 29,000 บาท กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื3นวซีา่พรอ้มเอกสาร
ชําระมดัจาํคา่ทวัร ์
- คา่ทวัรส์ว่นที1เหลอืชาํระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัbวหรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นที1เหลอืตามที1บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 
**สาํคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-
กลบัและจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่1ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมิ
ฉะนัNนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื1องจากเป็นราคาตัbวเครื1องบนิโปรโมชั1น เมื3อจองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื3อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีที1 กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Nงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที1ระบไุว ้ ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUที1จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั NงสิNน  รวมถงึ เมื1อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ1ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิU ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่
วา่กรณีใดๆ ทั NงสิNน  
5.อตัราคา่บรกิารนีBรวม  
1. คา่ตัbวโดยสารเครื1องบนิไป-กลบั ชั Nนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตัbวกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeที1นั1งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัbวกรุป๊เทา่นัNนไมส่ามารถเลื1อนวนัได)้  
2. คา่ที1พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที1ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี1ยนที1พัก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที1ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที1บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ Bาหนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์ นํ Bาหนกั 30 กโิลกรมั ถือขึBนเครื3องได ้ 7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยั
เครื1องบนิตามเงื1อนไขของแตล่ะสายการบนิที1มกีารเรยีกเกบ็ และกรณีนํNาสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที1สายการบนิเรยีกเกบ็  
6. การประกนัการเดนิทาง บริ ษัทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 
แบบแผนประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบืNองตน้ ดงันีN  
- 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 NงนีNการทําประกนันีNจากบรษัิท  มากกวา่
ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเที3ยว ที3บงัคบัใหบ้ร ิษทันําเที3ยว ทาํประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ 
แตท่ั NงนีN ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซืNอ
ความคุม้ครองเพิ1มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที1บรษัิทฯ 
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทวัร ์2,200 บาท 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื1นๆ ที1นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื1องดื1ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
4. คา่ภาษีนํNามนั ที1สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ1มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื1องบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าที1โรงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ Bาใจจากทา่น 
7.นํ Bาดื3มบนรถ มบีรกิารจาํหนา่ยบนรถบสัราคา 1-2 EURO 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้
จา่ยที3เกดิขึBนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื3นวซีา่/คา่มดัจาํต ั]วเครื3องบนิ (กรณีออกต ั]วแลว้ ) 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัBงหมดกอ่นทาํการจอง เพื3อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื3อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัBงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ื3อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัBงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUที1จะเลื1อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึNนในกรณีที1มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิUการเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ1ม หากสายการบนิมกีารปรับขึNนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเปลี1ยนเที1ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื1องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั NงสิNน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ1งของผดิกฎหมาย ซึ1งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั NงสิNน หากเกดิสิ1งของสญูหาย อนัเนื1องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที1ยวเอง  
6. เมื1อท่ านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั Nงหมดกบัทางบรษัิทฯ แล ้ว ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื1อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั Nงหมด  



7. รายการนีNเป็นเพยีงขอ้เสนอที1ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั Nงหนึ1ง หลั งจากไดสํ้ารองโรงแรมที1พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ1งอาจจะปรับเปลี1ยนตามที1ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื1องหอ้งพัก เป็นสทิธิ ของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที1เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี1 / ปลอดบหุรี1ได ้
โดยอาจจะขอเปลี1ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี1พัก ทั NงนีNข ึNนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่ สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัNน 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั N งสิNนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื1องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที1ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเที1ยว อนัเนื1องมาจากการกระทําที1สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอื1น ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทาํแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยท ัBงนีBการทาํ
ประกนันีBจากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเที1ยว  ที1บงัคบัใหบ้รษัิทนําเที1ยว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการ
เดนิทางเทา่นัNน แตท่ ัBงนีB ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ ได ้ 
กรณีทา่นตอ้งการซืBอความคุม้ครองเพิ3มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที3บรษิทัฯ 
13. มคัคเุทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั N งสิNนแทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัNน  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื1องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที1ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่ง
เที1ยว อนัเนื1องมาจากการกระทําที1สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอื1น ๆ  

เอกสารประกอบการยื3นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Belgium) 
ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิBวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที3นดัหมาย ** 
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที3 เนื3องจากสถานทตูมกีารเปลี3ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื3อนไข 

รวมถงึเอกสารที3ใชส้าํหรบัยื3นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจาํ 

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 2x1.5นิBว หรอื 4.5x3.5cm  จาํนวน2ใบ รปูถา่ยมอีายไุม่ เกนิ 
3เดอืน หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครื1องประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูที1ถา่ยจากรา้นถา่ย
รปูเทา่นัNน 

** 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 

ดงันีN 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 



กรณีเด็กอายตํุ1ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื1นเอกสารเพิ1ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัNน 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 ั3วไป ท ัBงภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทที1ทา่นทํางานปัจจบุนั   โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนที1ไดรั้บ, วนั เดอืน ปี ที1เริ1มทํางาน, และชว่งเวลาที1ขอลางานไปเที1ยวยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุื1อประเทศ 
ใหใ้ช ้ European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลั งครบกําหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจ
อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัNน) 

4.2 กรณีที3เป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิ ทฯ 
(DBD), (คดัสําเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัNน) 
4.3 กรณีที3เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัNน สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร
นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยื1นคํารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีที3เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

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

4.6 กรณีกจิการที3ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ รา้นขายของทั1วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์
ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีNแจงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ที1มาของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐาน
หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดที1ดนิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีNแจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัNน) 

5. หลกัฐานการเงนิ (เอกสารมอีาย ุ15 วนั กอ่นยื1นคํารอ้งขอวซีา่) 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ Statement บญัชี เงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีี1มี
ประวตักิารเดนิบญัชทีี1สมบรูณ ์มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ1าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีNนๆไมตํ่1ากวา่ 6 หลกั 
เพื1อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมื1อทา่นเดนิทางกลับสู่
ภมูลํิาเนา 

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

 ทั NงนีN ผูท้ี1 สามารถสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหผู้เ้ดนิทางได ้ต ้ องเป็นบดิา / มารดา / พี1 -นอ้งทอ้งเดยีวกนั สายเลอืด
เดยีวกนัเทา่นัNน!! กรณุาระบ ุชื1อ-สกลุ ลงในจดหมายชีNแจง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชื1อ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ที1
ใชเ้ดนิทาง 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ ์(Book Bank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตาม
เงื1อนไขที1กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ที1ออกจากธนาคารเทา่นัNน (Bank Statement) 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยื3นวซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

6.แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสาํหรบัยื3นวซีา่เชงเกน้ 

 เพื1อประโยชน์ในการยื1นวซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรับยื1นวซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัข ้ อมูลความเป็นจรงิ 
เนื1องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพื1ออนุมตัคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
กรอกประวตั/ิขอ้มลูสว่นตวัแทนผูส้มคัรได ้ หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น
จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ1งขึNน 



 เมื1อทา่นชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์ พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯ
ทนัท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึ
แมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที1ทา่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี1จะยื1นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั Nง 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไป
สมัภาษณต์ามที1สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทั NงนีNบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที1เพื1อไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น 
ตลอดทั Nงชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิ1มเตมิจากทางบรษัิท ใคร่
ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพื1อนําสง่สถานทตูเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUนําเรยีนสถานทตูเพื1อพจิารณาตอ่วซีา่
ของทา่น เนื1องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

เอกสารทกุฉบบัที3ใชป้ระกอบการยื3นคาํรอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จาํเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
จาก ศนูยร์บัแปลเอกสารที3ผา่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัBน !! 

พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 
เพื3อความสะดวกในการยื3นวซีา่ 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 Nงแตว่นัที1 .............................................. ถงึวนัที1 .................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิNวมอืเพื1อการขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นีN 

                    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
สทิธิU   ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

  - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูที1ทา่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารที1จะใชย้ื1นสถาน
ทตู เนื1องจากขอ้มลูทั Nงหมด 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 NงสิNน ทั NงนีNบรษัิทเป็นเพยีง
ตวักลางที1คอยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัNน  

f  
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