
 

CODE: QR212  เทศกาลดอกทวิลปิ เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์8วนั 5คนื 

 

 
 

เทศกาลดอกทวิลปิ เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์8วนั 5คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 
แฟรงเฟิรต์ มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ Designer Outlet Roermond ลอ่งเรอืแมน่ํา้ เมอืงโคโลญจน ์  

มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่  เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์ เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั   

หมูบ่า้นกงัหนัซานส ์สคนัส ์เมอืงลซิเซ ่สวนดอกทวิลปิเคอเตนฮอฟ 

  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง)  

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

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 
 

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 63 49,888 13,500 31 
 

21 – 28  พ.ค.  63 49,888 13,500 31 
 

** 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 
 

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

 
 
วนัทีห่น ึง่         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

16.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
ขาออก ช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมี

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตร
โดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

20.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโดฮา  เทีย่วบนิที ่QR981  
23.59 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

 
วนัทีส่อง          ทา่อากาศยานโดฮา – ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ – เมอืงโคโลญจน ์

                                                                                                                                                  อาหารเทีย่ง,เย็น 

01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR069  

06.40 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ  5 ช ัว่โมง 

กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา)  เมอืงแห่งศนูยก์ลางทางพาณชิยกรรมและการ

ธนาคารของเยอรมนี จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
แฟรงกเ์ฟิรต์  (Frankfurt) (ระยะทาง 13ก.ม.ใช ้
เวลา 30นาที) เมอืงทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น้ําไ รน์ ของ

ประเทศเยอรมัน  เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตติอ่เนื่องอัน
ยาวนานหลายศตวรรษ  เคยเป็นเมอืงทีก่ษัตรยิแ์ละ
จักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบ

พธิรีาชาภเิษกในปัจจุบัน  นอกจากนี้เมอืงแฟรงเฟิรต์
ยังเป็นเมอืงศนูยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของ

ประเทศเยอรมันและเป็นเมอืงทีม่คีวามรํ่ารวยมาก
ทีส่ดุในสหภาพยุโรปอกีดว้ย  จากนัน้ นําทา่น ชม 
มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์  ( Frankfurt 

Cathedral)(ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ์

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแห่งเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์  ถกูสรา้งขึน้แบบกอธคิ  ในชว่งศตวรรษที่  13 ซึง่ในอดตีกาลมหาวหิาร

แห่งนี้ยังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่งโรมันครสิตจักร และเป็นสญัลกัษณ์แห่งศนูยร์วมจติใจ
ของชาวเยอรมันตัง้แตศ่ตวรรษที่ 19 เป็นตน้มา  จากนัน้  จตัรุสัโรเมอร ์  (Romer Square) เป็นหัวใจของเมอืง
เกา่เล็กๆ เป็นส ิง่กอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ีย่ังคงหลงเหลอืภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง  ทีบ่รเิวณนี้ถกูทิง้ระเบดิ

จากฝ่ายพันธมติรเมือ่คนืวันที ่22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี้ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส  (Saint 
Nicolas) และอาคารยุคกลางลกัษณะกรอบไมซ้งุ  งานประตมิากรรมงดงามนี้ชือ่  Gerechtigkeitsbrunnen หรอื 

นํา้พแุหง่ความยุตธิรรม  (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรมชือ่ จสัทเิตยี(Goddess 
Justitia) ตัง้อยู่กลางจัตรุัสมอืซา้ยถอืตราชัง่แตม่อืขวาถอืดาบดนู่าเกรงขาม บรเิวณเดยีวกนั เป็นทีต่ัง้ของ ศาลา
วา่การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์  (Frankfurt City Hall) เป็นอาคาร  3 หลงัสรา้งตดิกนั  ดา้นหนา้ของอาคาร

ประกอบดว้ยรูปปั้นของจักรพรรดโิรมันอันศกัดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกลูขนุนางและนาฬกิาอัน
แสดงถงึสญัลกัษณ์แห่งความเทีย่งธรรม  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่ เมนอูาหารจนี 

บา่ย นําทา่นชม จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเบลนซ ์(Koblenz)(ระยะทาง123 ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง)  เป็น
เมอืงทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก(Unesco) เป็นเมอืงโบราณทีม่อีายุกว่า 2,000 ปี ตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ปากแม่น้ํา
ซึง่ไหลมาบรรจบกนั 2 สาย คอืแม่น้ําโมเซล (Mosselle River) และแม่น้ําไรน ์(Rhine Rover) จงึเป็นเมอืงทสีาํคญั

ในการคา้ขายลอ่งเรอืเดนิสนิคา้ตา่งๆ ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) (ถา่ยรูปดา้นนอก)  อกีหนึง่
ปราสาทเกา่แกท่ีถ่กูสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 โดยทัว่ไปสรา้งขึน้เพือ่กําหนดกฎหมาย สาํหรับสนิคา้ทีม่กีารหยุด
และการจ่ายเงนิคา่ผ่านทางแม่น้ําไรน ์ตอ่มาถกู  ครอบครองโดยกองทหารฝรั่งเศสและสวเีดนในสงครามสามสบิปี 

และสดุทา้ยในปี 1689 ถกูทําลายโดยชาวฝรั่งเศส  ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีเ่กา้ปีของ 150 ปี ในปี 1815 ถกูสรา้ง
ขึน้มาใหม่โดย William IV of Prussia และเป็นทีจ่ัดการ แสดงรวบรวมเราะแลว้อาวุธเกา่แกท่ีน่่าสนใจ ไดเ้วลานํ า

ทา่นเดนิเลน่ภายในเมอืงโคเบลนซ ์จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงโคโลญจน์  (ระยะทาง  114 ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 
ชัว่โมง) เมอืงทีตั่ง้อยู่ฝ่ัง  แม่น้ําไรน์  (Rhine River) และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีเ่คยอยู่ภายใตก้ารปกครองของพวกโรมัน  

จากนัน้ นําทา่นชม มหาวหิารโคโลญจน์  (ถา่ยรปูดา้นนอก ) ชาวเยอรมันเรยีกว่า  DOM เป็นศาสนสถานของครสิต์



ศาสนาโรมันคาทอลกิ วหิารแห่งนีใ้หญแ่ละสงูเป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic) ปัจจบัุน
มหาวหิารโคโลญจนนั์บเป็นจดุหมายสําคัญของเมอืงโคโลญจนแ์ละของประเทศเยอรมน ีไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดนิ Hohe Straße สองขา้งของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้คลาคลํ่าไป
ดว้ยผูค้น หลักจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงในย่านเมอืงเกา่ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ม ือ้ที2่ เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 ทีพ่กั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลสาํคญั
ตา่งๆ 

 
วนัทีส่าม         เมอืงโคโลญจน ์– ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์– เมอืงบรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสัแกรนด ์พาเลส 

                                                                                                                                            อาหารเชา้,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด์ (Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง  94 ก.ม.ใชเ้วลา 

1.30 ชัว่โมง)  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําอย่างจใุจ  อาทเิชน่  GUCCI , PRADA , BALLY , 

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

DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

  

บา่ย               นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส์  (Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเ้วลา 2.30ชัว่โมง)  เมอืงหลวงของ  ประเทศ
เบลเยยีม  (Belgium) ตัง้อยู่ในทวปียุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ  เบลเยีย่ม

เป็นประเทศเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า  1,000 ปี เป็นประเทศ
เล็กๆแสนสวยงาม  เหมอืนอยู่ในยุโรปยุคกลาง  
ปลอดภยั บรรยากาศโรแมนตกิ  จงึเป็นประเทศทีม่คีู่

บ่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกนั  ดว้ยตกีรามบา้นชอ่งและ
สถาปัตยกรรมสาํคญัๆ  เชน่ มหาวหิาร  หอระฆงั  ซึง่

ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม  วจิติรแบบศลิปะโกธคิอ
ย่างครบถว้น  นอกจากนี้เมอืงบรัสเซลส์  ยังเป็นทีต่ัง้

ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามสาํคั ญของสหภาพ
ยุโรป  อย่างเชน่  สาํนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป  

และ Nato จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปูกบัอะตอมเมีย่ม  
(THE ATOMIUM) ซึง่เป็น ประตมิากรรมรูปอะตอมมหมึา  ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์จากการรวมตวั  ครัง้แรกของกลุม่ประเทศยุโรปเมือ่ปี  ค.ศ. 

1959 ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนในยุคเกา่ๆสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน
ระหว่างกอธคิ  และนีโอกอธคิ  ผ่านชมบรเิวณพระราชวังทีป่ระทบัของ
กษัตรยิแ์ห่ง เบลเยีย่ม  (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) 

ถา่ยภาพกบั  แมนาคนิ  พสิ (MANNEKEN PIS) อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนื
ปัสสาวะ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง  ถา่ยภาพกบั  จตัรุสักรองด ์ ปลาซ 

(Grong Plas) หรอืทีจ่ะเรยีกกนัอกีอยา่งวา่ จตัรุสัแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรัส
เซลล ์เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอันดบัหนึง่ของประเทศเบลเยยีม ไดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุของยุโรป  แวดลอ้ม
ไปดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรม

แนวตา่งๆ ซึง่อาคารสว่นใหญ่นัน้จะสรา้งมาตัง้แตส่มัยยุคกลาง โดยแตล่ะอาคารทีล่อ้มรอบจัตรุัสแห่งนี้อยู่จะมคีวาม
สงูสง่างามเป็นอย่างยิง่  อดตีอาคารเหลา่นี้เคยถกูทําลายดว้ยน้ํามอืของทหารฝรั่งเศสทีใ่ชปื้นใหญ่ยงิทําลายทิง้  

หลงัจากทีก่องทพัฝรั่งเศสพ่ายเเพอ้ย่างยับเยนิทีส่งครามวอเตอรล์ู โดยไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 จากนัน้ปลอ่ยอสิระใหแ้กท่า่นชอปป้ิง 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ม ือ้ที4่ เมนอูาหารจนี 

  จากนัน้นําทา่นเขา้ทีพ่ัก  

          ทีพ่กั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาลสาํคญั

ตา่งๆ 

วนัทีส่ ี ่             เมอืงบรสัเซลล ์– เมอืงบรจูส ์– เมอืงเกนต ์- เมอืงแอนทเ์วริป์                           อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที5่   

 จากนัน้ นําทา่นดนิทางสู ่เมอืงบรจูส ์(BRUGES) (109 กโิลเมตร 1. 30 ชม ).เมอืงทีถ่กูกลา่วขานวา่เป็นเวนิ  
สแหง่ตอนเหนอื เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมัยยคุกลาง จนรับการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO นําทา่น ชมเมอืงบรจูน ์เมอืงหลวงของแควน้ฟลันเดอร์  ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น
เมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่ของยโุรป ในอดตีบรจูสเ์คยเป็นเมอืงทา่ทีสํ่า คัญของเบลเยีย่มแตเ่มือ่เมอืงถกูปิด



ลอ้มไมม่ทีางออกทะเล จงึเสยีความเป็นเมอืงทา่ใหแ้กแ่อนต์
เวริป์ ซึง่กลายมาเป็นทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุของเบลเยีย่ม จากนัน้ 
นําทา่นเดนิทางสู่ จตัรุสัเมอืงเกา่  เพือ่นํา ทา่นถา่ยรูปคูก่บัหอ
ระฆงั และศาลาวา่การเมอืงบรจูจ ์  (Belfry & Halle) ศาลา

ว่าการและหอระฆงัแห่งนี้ถกูสรา้งขึน้ในปีค .ศ. 1248 หอระฆงั
แห่งนี้มคีวามสงูประมาณ  83 เมตร  และมรีะฆงัอยู่ประมาณ  47 
อันทีย่ังคงอยู่บนหอระฆงั  ปัจจุบันทีแ่ห่งนี้เปรยีบเสมอืนเป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืงบรูจจแ์ห่งนี้  จากนัน้  นําทา่นชม โบสถพ์ระ
แมม่าร ี(Church of Our lady) โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 

1230 และมหีอคอยสงูประมาณ 112 เมตร นอกจากนี้หา้มพลาด
ชมประตมิากรรมแกะสลกัจากหนิอ่อนทีด่วูจิติร  และงดงามชือ่ว่า
“Madonna & Child” จากการรังสรรคโ์ดยศลิปินชือ่กอ้งโลกชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล จากนัน้ นําทา่น ชมโบสถ์

พระโลหติศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Basilica of the Holy Blood)(ถา่ยรูปดา้นนอก) ซึง่จะมกีารแห่พระธาตขุ ึน้ทกุปีในวันที่
พระเยซเูสด็จข ึน้สูส่รวงสวรรค ์ จากนัน้ปลอ่ยอสิระใหแ้กท่า่นบรเิวณตลาด 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที6่  เมนอูาหารทอ้งถิน่  

บา่ย                นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกนต ์(Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเ้วลา 
1ชัว่โมง) เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ  4 ของเบลเยีย่ม  ถนน
หนทางผังเมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่วา่
เป็นรองนครปารสีเพยีงแหง่เดยีว นําทา่นชมเมอืงเกนตซ์ ึง่แปลวา่
การรวมกันของแมน้ํ่าสองสาย  เพราะทีต่ัง้ของเมอืงอยูบ่รเิวณที่
แมน้ํ่าสเกลต์  Scheldt River มาบรรจบกับแมน้ํ่าไลส์  Lys River 
แมน้ํ่าสองสายนีเ้ป็นเสน้เลอืดลอ่เลีย้งเมอืงอันรุง่เรอืงในอดตีนาน
นับศตวรรษและยังคงตอ่เนือ่งจวบจนปัจจบุัน  จากนัน้ น่าทา่นชม 
ปราสาทกราเวนสตนี (Gravensteen)(ถา่ยรปูดา้นนอก) หนึง่
ในแลนดม์ารค์สา่คัญใจกลางเมอืงเกนทป์ราสาทหนิทีม่คีวาม
สวยงาม  ตัง้อยูร่มิคลองใจกลางเมอืง  สรา้งขึน้เมือ่ปี  ค.ศ.1180 
โดยเคานท์ฟิลลปิแหง่แควน้อัลซาส  เพือ่เป็นทีพ่า่นักของ
เหลา่อัศวนิในชว่งสงครามครเูซด  ตอ่มาถกูซือ้ขึน้โดยสภา
เมอืงเกนท ์และถกูแปลงเป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑป์ระจา่เมอืง
ในทีส่ดุ  จากนัน้ น่าทา่นชม มหาวหิารเซนต์  บราโว(St. 
Bravo Cathedral) (ถา่ยรปูดา้นนอก ) สรา้งขึน้ในสมัย
พระเจา้ชารล์ส ที ่5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ  ภายในมหาวหิาร
ประดับประดาดว้ยกระจกสแีละแทน่บชูารวมไปถงึงาน
จติรกรรมและประตมิากรรมทีม่คีา่หลายชิน้  ทัง้ผลงาน
ประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาโรค และธรรมาสนห์รอืแทน่สา่
หรับเทศนาสัง่สอนของนักบวช  ศลิปะแบบร็อกโคโค่  จากนัน้ นําทา่นชม  หอระฆงัประจําเมอืง  (THE 
BELFRY)(ถา่ยรปูดา้ นนอก ) ทีส่งูตระหงา่นถงึ  91 เมตร  เป็นจดุเดน่ของเสน้ขอบฟ้า  ทีด่า้นลา่งนัน้เป็น  
หอประชมุสงฆ ์(CLOTH HALL) ทีม่มีาตัง้แตท่ศวรรษที ่15 และไดร้ับเกยีรตเิป็นมรดกโลกจาก UNESCO นํา
ทา่นเดนิเลน่ชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเกา่แกข่องเมอืงเกนท์  เป็นจดุชมววิ
ทีส่วยทีส่ดุในเมอืงโดยจะมอีาคารเกา่แกต่ัง้แตส่มัยยคุกลางเรยีงรายอยูส่องฝ่ังถนน จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงแอนทเ์วริป์  (Antwerp) (ระยะทาง 67ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชัว่โมง) เมอืงใหญอ่ันดับ  2 รองจากเมอืง
บรัสเซลสข์องประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทีรู่จั้กกันวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับ
โลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซือ้ขายกันทีเ่มอืงแหง่นี้  นอกจากนีย้ังโดดเดน่ทัง้เรือ่งแฟชัน่แนวอาว็อง -การด์ 
และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย  จากนัน้ นําทา่น ชม โบสถแ์หง่เจา้หญงิ  (Cathedral of Our 
Lady)(ถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญท่ีส่งูทีส่ดุในประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึ
ความงดงามทีถ่กูประดับตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรปูปั้น ทางเดนิ เรยีกได ้
วา่ทกุอยา่งงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รเูบ็น (Peter Paul Rubens) ซึง่เป็น
ศลิปินชือ่ดัง  ชาวแอนทเ์วริป์  รวบรวมใหผู้ช้ ืน่ชอบศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์หง่นี้  จากนัน้ นําทา่ชม ศาลาวา่
การเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall)(ถา่ยรปูดา้นนอก) ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูท่างทศิตะวนัตก  ก็เป็น
สิง่ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากมายเชน่กัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ีผ่สมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอิ
ตาเลยีนไดอ้ยา่งลงตัว  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที7่ เมนอูาหารจนี  

          ทีพ่กั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)   

  หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง  กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล
สาํคญัตา่งๆ** 

 



วนัทีห่า้           เมอืงแอนทเ์วริป์ เมอืงรอตเตอรด์มั – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – Grote of St. Laurenskerk  

                      ยา่นบนิเนนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร                       อาหาร เชา้, เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที8่   

นําทา่นสู ่เมอืงรอตเตอรด์มั (ROTTERDAM)(ระยะทาง100ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชัว่โมง) เมอืงทา่หลกั และเมอืงที่
ใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด์  ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ํามาส  (MAAS RIVER) และยังเป็นเมอืงทา่ใหญ่

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของ โลกในปี  ค.ศ. 2007 เมืองนี้ได ้รับการ
สง่เสริมการทอ่งเทีย่วเป็น  "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม  ปัจจุบัน
เมืองรอตเตอรด์มัเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยุโรป  อเมรกิา  

และแอฟรกิา  ทําใหท้ีน่ี่มรีะบบการขนส่ งที่ดไีม่ว่าจะเป็นการ
ขนสง่ระหว่างประเทศหรอื ภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ 

รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงเวลา จากนัน้ นํา
ทา่นถา่ยรูปกบั  บา้นลกูเตา๋ไคกค์มูสู  (Kiji kubus The 

Cubic Houses) (ถา่ยรปูดา้นนอก)  กลุม่อาคารเหลอืงขาว

ทรงลกูเตา๋ 39 หลงัซึง่ไดร้ับรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขา
ประหยัดพลงังาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem จากนัน้ นํา

ทา่นชม  Grote of  St. Laurenskerk(ถา่ยรปูดา้นนอก ) 
โบสถแ์ห่งนี้คอืสถาปัตยกรรมแบบโกธคิเพยีงแห่งเดยีวในเมอืงนี้  ตัง้อยู่จุดศนูยก์ลางของเมอืง นับว่าเป็นสถานที่
สาํหรับงานเฉลมิฉลอง รวมไปถงึการจัดพธิกีารทางศาสนาสาํคญัตา่งๆ ทีไ่ดถ้กูสรา้งครัง้แรกในปี ค .ส. 1400 และ

ถกูการบูรณะฟ้ืนฟอูกีทใีนปี ค .ศ.1950 หลงัจากทีโ่ดนสงครามถลม่เมอืงอย่างหนัก  จากนัน้ นําทา่นสู ่ กรงุเฮก  
(THE HAGUE)(ระยะทาง 23ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาที)  เมอืงใหญ่เป็นอันดบั  3 ของเนเธอรแ์ลนด์  รองจากกรุง
อัมสเตอรด์มัและรอตเตอรด์มั ปัจจุบันกรุงเฮก  เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลดตัช์  อาคารรัฐสภา  ศาลฎกีา  และสภาแห่งรัฐ  

รวมไปถงึเป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระราชนิีแห่งเนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย 
(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

บา่ย                 นําทา่นผ่านชม  ยา่นบนิเนนฮอฟ  (Binnenhof) เป็นย่านเกา่แกข่องเมอืงเฮก  และเป็นทีต่ัง้ของ  หอคอยแห่ง
อัศวนิ (Hall of Knights) ถกูใชเ้ป็นสถานทีก่ลา่วพระราชดํารัสของกษัตรยิต์อ้นรับพระราชอาคนัตกุะ  และเป็นจัด

ประชมุรัฐสภาหรอืงานสาํคญัๆประจําเมอืง จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่Dagelijkse Groemarkt เป็นถนนชอ้ปป้ิง

สาํคญัของเมอืงสองขา้งทางเรยีงรายดว้ยรา้นคา้ สนิคา้ทอ้งถิน่ รา้นอาหารและคาเฟ่ตามอาคารเกา่ จากนัน้ นําทา่น
ชมกรงุอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยากาศการ ลอ่งเรอืหลงัคากระจก  เรอืจะลอ่งไป   ตามลําคลองของเมอืง ทีจ่ะให ้

ทา่นไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบ
ชาวดชัตถ์กูสรา้งมาตัง้แต่
ศตวรรษที ่ 17 มเีอกลกัษณ์

พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ 
ทีม่ตีะขออยู่ชัน้บนสดุของ
อาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอร์

เขา้บา้น ระหว่างลอ่งเรอืผ่าน
บา้นเรอืนแพทีอ่ยู่รมิคลองทีม่ี

อยู่มากถงึ 2,500 หลงั แลว้
ไปชมเขตทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ
อัมสเตอดมั จากนัน้เรอืจอดสง่ทา่นที่สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจยีระไน

เพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดร้ับการยกย่องว่าดทีีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลอืกเพชร โดยละเอยีดจาก
วทิยากรผูช้าํนาญ ตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนใหเ้ป็นอัญมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ สาํหรับทา่นทีต่อ้งการเป็นเจา้ของอัญ

มณีลํ้าคา่ เชญิทา่นเลอืกซือ้เพชรชัน้ดพีรอ้มรับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯทีม่ชีือ่เสยีง 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่9 เมนอูาหารจนี 

 ทีพ่กั: Tulip Inn Antwerpen  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมี

เทศกาลสําคญัตา่งๆ** 
 

วนัทีห่ก            อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – เมอืงลซิเซ ่– สวนเคอเคนฮอฟ                             

 อาหาร เชา้  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที่

10 

จากนัน้  นําทา่น เดนิทางไปชม  หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั  
(Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใชเ้วลา 30นาที)  ทีเ่คยตัง้อยู่
บรเิวณปากอ่าวน้ําเค็มของทะเล “ไอซเ์ซลเมยีร์ ” กอ่นทีร่ัฐบาล

ไดส้รา้งเขือ่นสงูใหญ่ปิดทะเลเพือ่สรา้งเป็นกําแพงกัน้น้ําทว่ม
และจัดทําเป็นแหลง่อนุรักษ์น้ําจดื หลงัจากนัน้โวเลนดมัจงึ

กลายเป็นเมอืงรมิทะเลน้ําจดื ทีย่ังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดัง้เดมิ



เอาไวอ้ย่างน่าสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยากาศรมิน้ําทีม่อีากาศสดชืน่ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ชมเมอืงและวถิชีวีติ
ของชาวประมงดชัช ์ทีย่ังคงอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีหรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักๆ ภายในเมอืงหมู่บา้นชาวประมงแห่งนี้  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส์ (ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา 30
นาท)ี หมู่บา้นอนุรักษ์วัฒนธรรมเกา่แกแ่ละวถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มัยกอ่นทีม่กีล ิน่อายหรอืสญัลกัษณ์ของ

ความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ย่างครบถว้น อดตีในหมู่บา้นนี้มกีงัหันลมกว่า 800 ตวัทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรมตา่งๆ 
ซึง่อาจจะลดนอ้ยลงไปบา้งในปัจจุบันและไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หผู้ค้นไดเ้ขา้ชม นอกจากหมู่บา้นซานส ์สคนัส ์ยัง
มโีรงสาธติวธิกีารทําชสี และทํารองเทา้ไมใ้หท้า่นไดเ้ขา้ชม อสิระใหท้า่นเทีย่วชมหมู่บา้นน่ารักแห่งนี้ จากนัน้ นํา

ทา่นดนิทางสู ่ เมอืงลซิเซ่(Lisse) ซึง่เป็นแหลง่ปลกูทวิลปิทีใ่หญ่และสาํคญัของฮอลแลนด์  เมอืงลซิเซอ่ยู่ห่าง
จากอัมสเตอรด์มัเพยีง 29 กโิลเมตร  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่1  เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย จากนัน้ นําทา่นชม  สวนเคอเคน
ฮอฟ เป็นสวนทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงั
ไปทัว่โลก ดว้ย ทวิลปิทีม่มีากกว่า  

7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี ออกดอกบาน
สะพรั่งอยู่ดลูะลานตา  สวนไดถ้กู
ออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม 

ประกอบ  ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่
อันเกา่แก่ มทีางเดนิอันร่มรืน่ บา้ง

ก็มงีานประตมิากรรมประดบัสวน
อยู่เป็นระยะ  มสีระน้ําและน้ําพุ มี
ศาลาจัดแสดงกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ากมาย มกีารจัดสวนตวัอย่าง การวางแผนจัดปลกูไมด้อกไม ้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่12 เมนอูาหารจนี 

 ทีพ่กั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลสําคญัตา่งๆ** 
 

วนัทีเ่จ็ด          พระราชวงัอมัสเตอรด์มั - จตัรุสัดมัสแควร ์ - ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั  – ทา่อากาศยานโดฮา        

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3)  

 นําทา่นชม พระราชวงัอมัสเตอรด์มั  (Royal Palace) (ถา่ยรปูดา้นนอก ) สรา้งขึน้ในปี  1648 - 1654 เพื่อใช ้

เป็นศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี  1808 ในสมัยของกษัตรยิ์  Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นเป็นทีพ่ัก อาศัยของ

ราชวงศปั์จจุบันนี้ พระราชวังแห่งนี้ไดถ้กูใชเ้ป็นทีร่ับรองพระราชอาคั นตุกะของพระราชินี จากนัน้  นําทา่นเดนิเทีย่ว

ชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณ จตัรุสัดมัสแควร ์ (Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่

รําลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่ 2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอํานาจ  นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นคาลเวอรส์ตรสั 

(Kalverstraat) เป็นถนนสายหลกัของการชอปป้ิงของเมอืงอัมสเตอรด์มั โดย รา้นเสือ้ผา้สว่นมากจะเป็น รา้นแบ

รนดท์ัว่ไปทีค่ณุสามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลกัๆทัว่โลก จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั 

16.15 น.        ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR274 

23.35 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานโดฮ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

02.05 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่QR834 
12.40 น.      เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

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

 

หมายเหต ุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ , 

การจราจร  หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้  โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่ ) โดย

ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

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


 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  

- กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท  

กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์
- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป- กลบัและ

จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิ เสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรี ยกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์ นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้ 7กโิลกรมั  และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  

- การสญูเสยีชวีติ /อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1, 000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500 , 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไม่เกนิวงเงนิ 1,500, 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย ไม่เกนิวงเงนิ 50, 000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธ รรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั 
ตาม พ .ร.บ .ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้

ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทวัร ์2,200 บาท 

 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น  
7.นํา้ด ืม่บนรถ มบีรกิารจําหนา่ยบนรถบสัราคา 1-2 EURO 
 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอ กสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ  โดยท ัง้นีก้ารทํา
ประกนันีจ้ากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว  ทีบ่ังคบัใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอุบัตเิหตใุนการ
เดนิทางเทา่นัน้  แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์ Allianz ได ้ ได ้ 

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารประกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้  ( Belgium) 

ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่  15 - 20 วนัทําการ  
 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  **  

โปรดดําเนนิการตามคําแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเงือ่นไข  

รวมถงึเอกสารทีใ่ชสํ้าหรบัยืน่คํารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจํา  

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ตํา่กว่า  6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ  โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2- 3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่  (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่น

จัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที ) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่ หลกัฐาน ใหก้บัทางบริ ษัททวัร ์     เพือ่ นําไปแสดงตอ่

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว  ขนาด  2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ  3 เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

 **หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยชาํรุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้มี)  

 - สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย)  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ  (ถา้มี ) ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
 - สาํเนาทะเบยีนสมรส /สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบัตร ( กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18ปี  (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย)  จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาสตูบิัตร  



 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18ปี  (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง)  จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 
 - สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาสตูบิัตร  
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง จากมารดาบดิา  
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา -มารดา จะตอ้งมหีนังสอื รับรอง  ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุน
คา่ใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได ้ ทีส่าํนักงานเขต /อําเภอตามห ลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของทา่น 

(พรอ้มแนบสาํเนาพาสปอรต์ /สาํเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต  ลงนามและประทบัตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา -มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทาง

ไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่  กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง  จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า  และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทํางาน ทีทํ่างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน  ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจุบัน   โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน , และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป  (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ  

ใหใ้ช  ้European แทน) และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลงัครบกําหนดวันลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจ

อย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4. 2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้าํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค. 0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คดั
สาํเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้) 

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน /นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรอง ฉบับจรงิ จากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
 

4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามี  ( Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4. 6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน  อาท ิรา้นขายของทัว่ไป , อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ  
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้  พรอ้มแนบหลกัฐานหรอื เอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  (จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (เอกสารมอีายุ 15  วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ ยอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ

บัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สมํ่าเสมอ ) และมียอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆ ไม่ตํา่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็ นว่ามี

ฐานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภ่มูลิําเนา 
 

 

5. 2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม

ขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ และหนังสอืสนับสนุนคา่ใชจ้่ายจากธนาคาร  ( Bank Guarantee  )และ Statement รายการ

เดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ)  
 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา  / มารดา  /พี่-นอ้งทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั

เทา่นัน้!! กรุณาระบุ ชือ่ -สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบูรณ์  ( Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขที่

กําหนด ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

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

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์ สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัร์ ใหต้รงกบั ขอ้มูลความเป็นจรงิ  เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา  เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอ วซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต ิ /ขอ้มูล

สว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ /ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์ พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัที  !! หาก

ดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 



 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ  ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม ที่

สถานทตูนัดหมาย (โปรด แตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิ จากทางบรษัิท  ใคร่ขอความร่วมมอืให ้ทา่นจัดสง่เอกสาร
ดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง ภายหลงัจากได ้รับวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น  
เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คํารอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จําเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
จาก ศนูยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง)  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Belgium) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ)  

1 .ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ )   ............................................................................................ ........ 

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

3 .เพศ    ชาย          หญงิ 

4 .ทีอ่ยู่ ตามสาํเนาทะเบยีนบา้น  (ภาษาอังกฤษ)  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

5 .ทีอ่ยู่ พํานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกบัสาํเนาทะเบยีนบา้น  (ภาษาอังกฤษ)  

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

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ...........................................  ... โทรศพัทบ์า้น (ถา้ มี ) ..........................................  

7 .อาชพีปัจจุบัน ....................................................  

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน ) ......................................................................  

8. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................ ...อเีมล์ ..........................  

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

10 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)  

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส (ถา้มี  ............................................. )วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  

12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  

13.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม่ (ถา้มี ) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

15. ทา่นเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านม า หรอืไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไม่เคย 



เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ )  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) .................................................................  

18 . ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้  ( บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ................................................... .......... 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ................................................... ......... 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณีวี
ซา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ และ  แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสาํหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)     พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่รับผดิชอบ

ทกุกรณี 
  - กรุณากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลที่ ทา่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารที่ จะใชย้ืน่สถานทตู 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด  บรษัิทฯจําเป็น ตอ้งดําเนนิการ นําสง่สถานทตูผ่าน ระบบออนไลน ์หาก นําสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคล ้องกบั
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้  กรุณากรอก ขอ้มูลการทํางานของทา่น ใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ )ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง /ใบนัดหมาย สําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสาํหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห์ กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 
 



 
 
 

 


