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

มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่  เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์ เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั   

หมูบ่า้นกงัหนัซานส ์สคนัส ์เมอืงลซิเซ ่สวนดอกทวิลปิเคอเตนฮอฟ 
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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 
 
 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

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

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

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 
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วนัทีส่อง          ทา่อากาศยานโดฮา – ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ – เมอืงโคโลญจน ์

                                                                                                                                                  อาหารเทีย่ง,เย็น 

01.50 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR069  
06.40 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง 

กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา)  เมอืงแหง่ศนูยก์ลางทางพาณชิยกรรมและการ
ธนาคารของเยอรมนี จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใช ้
เวลา 30นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ ของ
ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอัน
ยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมืองที่กษัตรยิ์และ
จักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบ
พธิรีาชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนี้เมอืงแฟรงเฟิรต์
ยังเป็นเมืองศูนยก์ลางของการคมนาคมการคา้ของ
ประเทศเยอรมันและเป็นเมืองที่มีความร ่ารวยมาก
ทีส่ดุในสหภาพยโุรปอกีดว้ย จากนัน้ น าทา่นชม มหา

วิหารแฟรงก์เฟิร ์ต  (Frankfurt Cathedral)(
ถ่ายรูปดา้นนอก) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุแหง่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึน้แบบกอธคิ ในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ในอดตีกาลมหาวหิารแหง่นี้ยังใชเ้ป็น
สถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แหง่โรมันครสิตจักร และเป็นสญัลักษณ์แหง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมัน
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 19 เป็นตน้มา จากนั้น จตัุรสัโรเมอร ์(Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็น
สิง่ก่อสรา้งประวัตศิาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครัง้ที่สอง ที่บรเิวณนี้ถูกทิง้ระเบดิจากฝ่าย
พันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส (Saint 
Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งานประตมิากรรมงดงามนี้ชือ่ Gerechtigkeitsbrunnen หรอื 
น า้พุแห่งความยุตธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรมชือ่จสัทเิตยี(Goddess 
Justitia) ตัง้อยูก่ลางจัตรุัสมอืซา้ยถอืตราชัง่แตม่อืขวาถอืดาบดนู่าเกรงขาม บรเิวณเดยีวกนั เป็นทีต่ัง้ของ ศาลา
ว่าการเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt City Hall) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งติดกัน ดา้นหนา้ของอาคาร
ประกอบดว้ยรูปป้ันของจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกลูขนุนางและนาฬกิาอัน
แสดงถงึสญัลักษณ์แหง่ความเทีย่งธรรม  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่ เมนูอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นชม จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเบลนซ ์(Koblenz)(ระยะทาง123 ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง)  เป็น
เมอืงทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก(Unesco) เป็นเมอืงโบราณทีม่อีายกุวา่ 2,000 ปี ตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูป่ากแม่น ้า
ซึง่ไหลมาบรรจบกัน 2 สาย คอืแมน่ ้าโมเซล (Mosselle River) และแมน่ ้าไรน ์(Rhine Rover) จงึเป็นเมอืงทสี าคัญ
ในการคา้ขายลอ่งเรอืเดนิสนิคา้ตา่งๆ ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) (ถา่ยรูปดา้นนอก)  อกีหนึง่
ปราสาทเกา่แกท่ีถ่กูสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 โดยท่ัวไปสรา้งขึน้เพือ่ก าหนดกฎหมาย ส าหรับสนิคา้ทีม่กีารหยดุ
และการจ่ายเงนิค่าผ่านทางแม่น ้าไรน์ ต่อมาถูก ครอบครองโดยกองทหารฝรั่งเศสและสวเีดนในสงครามสามสบิปี 
และสดุทา้ยในปี1689 ถูกท าลายโดยชาวฝรั่งเศส ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีเ่กา้ปีของ 150 ปี ในปี 1815 ถูกสรา้ง
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ขึน้มาใหม่โดย William IV of Prussia และเป็นทีจ่ัดการ แสดงรวบรวมเราะแลว้อาวุธเกา่แกท่ีน่่าสนใจ ไดเ้วลาน า
ท่านเดนิเล่นภายในเมอืงโคเบลนซ ์จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญจน ์(ระยะทาง 114 ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 
ชั่วโมง) เมืองที่ตัง้อยู่ฝ่ัง แม่น ้าไรน์ (Rhine River) และเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของพวกโรมัน 

จากนั้น น าท่านชมมหาวหิารโคโลญจน  ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของครสิต์

ศาสนาโรมันคาทอลกิ วหิารแหง่นีใ้หญแ่ละสงูเป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic) ปัจจบุัน
มหาวหิารโคโลญจนนั์บเป็นจุดหมายส าคัญของเมอืงโคโลญจนแ์ละของประเทศเยอรมนี ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดนิ Hohe Straße สองขา้งของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้คลาคล ่าไป
ดว้ยผูค้น หลกัจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงในยา่นเมอืงเกา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที2่ เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

 ทีพ่กั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาลส าคัญ
ตา่งๆ 
 

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

                                                                                                                                            อาหารเชา้,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

น าท่านเดนิทางสู ่ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง 94 ก.ม.ใชเ้วลา 

1.30 ชั่วโมง)  อิสระใหท้่านเลือกซื้อสินคา้แบรนด์เนมชัน้น าอย่างจุใจ อาทิเช่น GUCCI , PRADA , BALLY , 

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

, KIPLING , LEVI’S ฯลฯ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

  

บา่ย               น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใชเ้วลา 2.30ชัว่โมง)  เมอืงหลวงของ ประเทศ
เบลเยยีม (Belgium) ตัง้อยูใ่นทวปียโุรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยีย่มเป็นประเทศเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
กว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็น
ประเทศทีม่คีู่บ่าวสาวนยิมมาฮันนีมูนกัน ดว้ยตกีราม
บา้นช่องและสถาปัตยกรรมส าคัญๆ เช่น มหาวหิาร 
หอระฆัง ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วิจิตรแบบ
ศลิปะโกธคิอยา่งครบถว้น นอกจากนี้เมอืงบรัสเซลส ์
ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามส าคัญของ
สหภาพยโุรป อยา่งเชน่ ส านักงานใหญ่ของสหภาพ
ยโุรป และ Nato จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูกบัอะตอม
เมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็นประตมิากรรมรูป
อะตอมมหมึา ซึง่เป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครัง้
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แรกของกลุม่ประเทศยโุรปเมือ่ปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนในยคุเกา่ๆสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่าง
กอธคิ และนีโอกอธคิ ผ่านชมบรเิวณพระราชวังทีป่ระทับของกษัตรยิแ์หง่
เบลเยีย่ม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถา่ยภาพกบั แม
นาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืปัสสาวะ ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของเมอืง ถ่ายภาพกับ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) 
หรอืทีจ่ะเรยีกกนัอกีอยา่งวา่ จตัรุสัแกรนด ์พาเลส (Grand Palace) 
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ
ประเทศเบลเยยีม ไดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ดของยุโรป แวดลอ้ม
ไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธคิ และ นีโอโกธคิ 
เรยีกวา่เป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึง่อาคารสว่นใหญ่
นัน้จะสรา้งมาตัง้แตส่มัยยคุกลาง โดยแตล่ะอาคารทีล่อ้มรอบจัตรุัสแหง่นี้อยูจ่ะมคีวามสงูสง่างามเป็นอยา่งยิง่ อดตี
อาคารเหลา่นี้เคยถูกท าลายดว้ยน ้ามอืของทหารฝรั่งเศสทีใ่ชปื้นใหญ่ยงิท าลายทิง้ หลังจากทีก่องทัพฝรั่งเศสพ่าย
เเพอ้ย่างยับเยนิทีส่งครามวอเตอรล์ู โดยไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 จากนัน้ปลอ่ยอสิระใหแ้กท่า่นชอปป้ิง 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ม ือ้ที4่ เมนูอาหารจนี 

  จากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  

          ทีพ่กั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)   
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาลส าคัญ
ตา่งๆ 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที5่   

 จากนัน้ น าทา่นดนิทางสู ่เมอืงบรูจส ์(BRUGES) (109 กโิลเมตร 1.30 ชม.) เมอืงทีถ่กูกลา่วขานวา่เป็นเวนิ  
สแห่งตอนเหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO น าท่าน ชมเมืองบรูจน์ 
เมอืงหลวงของแควน้ฟลันเดอร ์ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุ
เมอืงหนึง่ของยโุรป ในอดตีบรูจสเ์คยเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญของ
เบลเยี่ยมแต่เมื่อเมืองถูกปิดลอ้มไม่มีทางออกทะเล จงึเสีย
ความเป็นเมืองท่าใหแ้ก่แอนตเ์วริ์ป ซึง่กลายมาเป็นท่าเรือที่
ใหญ่ทีส่ดุของเบลเยีย่ม จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่จตัุรสัเมอืง
เก่า เพื่อน าท่านถ่ายรูปคู่กับหอระฆัง และศาลาว่าการเมอืงบ
รูจจ ์(Belfry & Halle) ศาลาวา่การและหอระฆังแหง่นี้ถูกสรา้ง
ขึน้ในปีค.ศ. 1248 หอระฆังแห่งนี้มีความสูงประมาณ 83 เมตร 
และมรีะฆังอยู่ประมาณ 47 อันทีย่ังคงอยู่บนหอระฆัง ปัจจุบันที่
แห่งนี้เปรยีบเสมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบรูจจแ์ห่งนี้ จากนัน้ 
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น าท่านชม โบสถพ์ระแม่มาร ี(Church of Our lady) โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1230 และมหีอคอยสูง
ประมาณ 112 เมตร นอกจากนี้หา้มพลาดชมประติมากรรมแกะสลักจากหินอ่อนที่ดูว ิจิตร และงดงามชื่อว่า
“Madonna & Child” จากการรังสรรคโ์ดยศลิปินชือ่กอ้งโลกชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล จากนัน้ น าทา่นชมโบสถ์
พระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy Blood)(ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึง่จะมกีารแหพ่ระธาตขุึน้ทกุปีในวันที่
พระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์ จากนัน้ปลอ่ยอสิระใหแ้กท่า่นบรเิวณตลาด 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที6่  เมนูอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย                น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกนต ์(Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเ้วลา 
1ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนน
หนทางผังเมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่วา่
เป็นรองนครปารสีเพยีงแหง่เดยีว น าทา่นชมเมอืงเกนตซ์ึง่แปลวา่
การรวมกันของแม่น ้าสองสาย เพราะที่ตัง้ของเมอืงอยู่บรเิวณที่
แม่น ้าสเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River 
แมน่ ้าสองสายนี้เป็นเสน้เลอืดลอ่เลีย้งเมอืงอันรุ่งเรอืงในอดตีนาน
นับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน จากนัน้ น่าท่านชม 
ปราสาทกราเวนสตนี (Gravensteen)(ถา่ยรูปดา้นนอก) หนึง่
ในแลนด์มาร์คส่าคัญใจกลางเมืองเกนท์ปราสาทหนิที่มีความ
สวยงาม ตัง้อยู่รมิคลองใจกลางเมอืง สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 
โดยเคาน์ทฟิลลปิแห่งแควน้อัลซาส เพื่อเป็นทีพ่่านักของ
เหล่าอัศวนิในชว่งสงครามครูเซด ต่อมาถูกซือ้ขึน้โดยสภา
เมอืงเกนท ์และถกูแปลงเป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑป์ระจ่าเมอืง
ในทีสุ่ด จากนัน้ น่าท่านชม มหาวหิารเซนต ์บราโว(St. 
Bravo Cathedral) (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งขึน้ในสมัย
พระเจา้ชารล์ส ที ่5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ ภายในมหาวหิาร
ประดับประดาดว้ยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงาน
จิตรกรรมและประติมากรรมที่มีค่าหลายชิ้น ทั ้งผลงาน
ประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาโรค และธรรมาสนห์รอืแทน่สา่
หรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อกโคโค่ จากนั้น น าท่านชม หอระฆงัประจ าเมอืง (THE 
BELFRY)(ถ่ายรูปดา้นนอก) ที่สูงตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ที่ดา้นล่างนั้นเป็น 
หอประชมุสงฆ ์(CLOTH HALL) ทีม่มีาตัง้แตท่ศวรรษที ่15 และไดร้ับเกยีรตเิป็นมรดกโลกจาก UNESCO น า
ทา่นเดนิเลน่ชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเกา่แกข่องเมอืงเกนท ์เป็นจดุชมววิที่
สวยทีส่ดุในเมอืงโดยจะมอีาคารเกา่แกต่ัง้แตส่มัยยคุกลางเรยีงรายอยูส่องฝ่ังถนน จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมือง
บรัสเซลสข์องประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทีรู่จ้ักกันวา่เป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับ
โลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซือ้ขายกันทีเ่มอืงแห่งนี้ นอกจากนี้ยังโดดเด่นทัง้เรือ่งแฟชั่นแนวอาว็อง-การด์ 
และสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอีกดว้ย จากนั้น น าท่านชม โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ (Cathedral of Our 
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Lady)(ถา่ยรูปดา้นนอก) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญท่ีส่งูทีส่ดุในประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึ
ความงดงามทีถ่กูประดับตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่า่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรูปป้ัน ทางเดนิ เรยีกได ้
วา่ทกุอยา่งงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมจีัดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รเูบ็น (Peter Paul Rubens) ซึง่เป็น
ศลิปินชือ่ดัง ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ืน่ชอบศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์ห่งนี้ จากนัน้ น าท่าชมศาลาวา่
การเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall)(ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึง่ตัง้ตระหง่านอยูท่างทศิตะวันตก ก็เป็น
สิง่ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากมายเชน่กัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ีผ่สมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอิ
ตาเลยีนไดอ้ยา่งลงตัว  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที7่ เมนูอาหารจนี  

          ทีพ่กั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)   

  หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร์หรือมีเทศกาล
ส าคัญตา่งๆ** 

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

                      ยา่นบนิเนนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร                       อาหาร เชา้, เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที8่   

น าทา่นสู ่เมอืงรอตเตอรด์มั (ROTTERDAM)(ระยะทาง100ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชัว่โมง) เมอืงทา่หลัก และเมอืงที่
ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ามาส (MAAS RIVER) และยังเป็นเมอืงทา่ใหญท่ีส่ดุ
แห่งหนึ่งของโลกในปี ค.ศ. 2007 เมืองนี้ไดร้ับการส่งเสรมิ
การทอ่งเทีย่วเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมอืงรอต
เตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการคา้โลกในยุโรป อเมริกา และ
แอฟรกิา ท าใหท้ีน่ี่มรีะบบการขนสง่ทีด่ไีม่ว่าจะเป็นการขนสง่
ระหว่างประเทศหรอื ภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตด้นิ รถ
บัส รถราง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงเวลา จากนัน้ น า
ท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋าไคกค์ูมูส (Kiji kubus The 

Cubic Houses) (ถา่ยรูปดา้นนอก)  กลุม่อาคารเหลอืงขาว
ทรงลกูเตา๋ 39 หลังซึง่ไดร้ับรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขา
ประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem จากนัน้ น า

ท่านชม Grote of  St. Laurenskerk(ถ่ายรูปดา้นนอก) 
โบสถแ์ห่งนี้คอืสถาปัตยกรรมแบบโกธคิเพยีงแห่งเดยีวในเมอืงนี้ ตัง้อยู่จุดศูนยก์ลางของเมอืง นับว่าเป็นสถานที่
ส าหรับงานเฉลมิฉลอง รวมไปถงึการจัดพธิกีารทางศาสนาส าคัญตา่งๆ ทีไ่ดถู้กสรา้งครัง้แรกในปี ค.ส. 1400 และ
ถูกการบูรณะฟ้ืนฟูอกีทใีนปี ค.ศ.1950 หลังจากทีโ่ดนสงครามถล่มเมอืงอย่างหนัก จากนัน้ น าท่านสู่ กรุงเฮก 
(THE HAGUE)(ระยะทาง23ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาที)  เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุง
อัมสเตอรด์ัมและรอตเตอรด์ัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลดัตช ์อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแห่งรัฐ 
รวมไปถงึเป็นเมอืงทีป่ระทับของพระราชนิแีหง่เนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย 
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(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 
บา่ย                 น าท่านผ่านชม ยา่นบนิเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นย่านเก่าแก่ของเมอืงเฮก และเป็นทีต่ัง้ของ หอคอยแห่ง

อัศวนิ (Hall of Knights) ถูกใชเ้ป็นสถานทีก่ล่าวพระราชด ารัสของกษัตรยิต์อ้นรับพระราชอาคันตุกะ และเป็นจัด

ประชมุรัฐสภาหรอืงานส าคัญๆประจ าเมอืง จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่Dagelijkse Groemarkt เป็นถนนชอ้ปป้ิง
ส าคัญของเมอืงสองขา้งทางเรยีงรายดว้ยรา้นคา้ สนิคา้ทอ้งถิน่ รา้นอาหารและคาเฟ่ตามอาคารเกา่ จากนัน้ น าทา่น
ชมกรุงอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยากาศการลอ่งเรอืหลงัคากระจก เรอืจะล่องไป  ตามล าคลองของเมอืง ทีจ่ะให ้
ท่านได เ้ ห็นบา้นเรือนแบบ
ชาวดัชต์ถูกสร า้งมาตั ้งแต่
ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์
พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ 
ที่มีตะขออยู่ชั ้นบนสุดของ
อาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์
เขา้บา้น ระหว่างล่องเรือผ่าน
บา้นเรอืนแพทีอ่ยู่รมิคลองทีม่ี
อยูม่ากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไป
ชมเขตที่ เ ก่ าแก่ที่สุดของ
อัมสเตอดัม จากนัน้เรอืจอดสง่ท่านทีส่ถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจยีระไน
เพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดร้ับการยกยอ่งวา่ดทีีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการคัดเลอืกเพชร โดยละเอยีดจาก
วทิยากรผูช้ านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนใหเ้ป็นอัญมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ ส าหรับท่านทีต่อ้งการเป็นเจา้ของอัญ
มณีล ้าคา่ เชญิทา่นเลอืกซือ้เพชรชัน้ดพีรอ้มรับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่9 เมนูอาหารจนี 

 ทีพ่กั: Tulip Inn Antwerpen  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 
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วนัทีห่ก            อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – เมอืงลซิเซ ่– สวนเคอเคนฮอฟ                             

 อาหาร เชา้  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่0 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปชม หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใชเ้วลา 30นาท)ี  ที่
เคยตั ้งอยู่บริเวณปากอ่าวน ้ าเค็มของทะเล “ไอซ์เซลเมียร์” 
กอ่นทีร่ัฐบาลไดส้รา้งเขือ่นสงูใหญ่ปิดทะเลเพือ่สรา้งเป็นก าแพง
กัน้น ้ าท่วมและจัดท าเป็นแหล่งอนุรักษ์น ้ าจืด หลังจากนั้นโว
เลนดัมจงึกลายเป็นเมอืงรมิทะเลน ้าจดื ทีย่ังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดัง้เดมิเอาไวอ้ยา่งน่าสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยากาศรมิน ้าทีม่ี
อากาศสดชืน่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น ชมเมอืงและวถิชีวีติของ
ชาวประมงดัชช ์ที่ยังคงอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี หรือเลือกซือ้ของที่
ระลกึน่ารักๆ ภายในเมืองหมู่บา้นชาวประมงแห่งนี้  จากนั้น น า

ท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส (์ZAANSE 

SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา 30นาท)ี หมู่บา้นอนุรักษ์
วัฒนธรรมเก่าแก่และวถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มัยก่อนทีม่ี
กลิน่อายหรอืสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น อดตีในหมู่บา้นนี้มกีังหันลมกว่า 800 ตัวที่
ใชใ้นงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่อาจจะลดนอ้ยลงไปบา้งในปัจจุบันและไดเ้ปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หผู้ค้นไดเ้ขา้ชม 
นอกจากหมูบ่า้นซานส ์สคันส ์ยังมโีรงสาธติวธิกีารท าชสี และท ารองเทา้ไมใ้หท้า่นไดเ้ขา้ชม อสิระใหท้า่นเทีย่วชม
หมู่บา้นน่ารักแห่งนี้ จากนัน้ น าท่านดนิทางสู ่เมอืงลซิเซ่(Lisse) ซึง่เป็นแหล่งปลูกทวิลปิทีใ่หญ่และส าคัญของ
ฮอลแลนด ์เมอืงลซิเซอ่ยูห่า่งจากอัมสเตอรด์ัมเพยีง 29 กโิลเมตร  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่1  เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย จากนั้น น าท่านชม สวนเคอเคน
ฮอฟ เป็นสวนที่มีชือ่เสยีงโด่งดัง
ไปทั่วโลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกว่า 
7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี ออกดอกบาน
สะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้ก
อ อ ก แ บ บ ไ ว ้อ ย่ า ง ส ว ย ง า ม 
ประกอบ ไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่
อันเกา่แก่ มทีางเดนิอันร่มรืน่ บา้ง
ก็มีงานประตมิากรรมประดับสวน
อยู่เป็นระยะ มีสระน ้าและน ้าพุ มี
ศาลาจัดแสดงกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ากมาย มกีารจัดสวนตัวอยา่ง การวางแผนจัดปลกูไมด้อกไม ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่12 เมนูอาหารจนี 

 ทีพ่กั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/295/
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(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์ หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 
วนัทีเ่จ็ด          พระราชวงัอมัสเตอรด์มั - จตัรุสัดมัสแควร ์ - ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั  – ทา่อากาศยานโดฮา        

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3)  

 น าท่านชม พระราชวงัอมัสเตอรด์มั (Royal Palace) (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งขึน้ในปี 1648 - 1654 เพือ่ใช ้

เป็นศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตรยิ ์Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นเป็นทีพ่ักอาศัยของ

ราชวงศปั์จจุบันนี้ พระราชวังแหง่นี้ไดถู้กใชเ้ป็นทีร่ับรองพระราชอาคันตกุะของพระราชนิี จากนัน้ น าทา่นเดนิเทีย่ว

ชมและเลอืกซือ้สนิคา้ที่บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพื่อ

ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาวา่การเมอืงทีห่ลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราช

วังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ น าท่านเดินทางสู่ ย่านคาลเวอร์สตรสั 

(Kalverstraat) เป็นถนนสายหลักของการชอปป้ิงของเมอืงอัมสเตอรด์ัม โดยรา้นเสือ้ผา้สว่นมากจะเป็นรา้นแบ

รนดท์ั่วไปทีค่ณุสามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลักๆทั่วโลก จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั 

16.15 น.        ออกเดนิทางกลับสูก่รงุโดฮา เทีย่วบนิที ่QR274 
23.35 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศ การต์า้ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานโดฮ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

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

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 
 



 
EU IJP QR212 8D5N QR 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท  

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
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  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทวัร ์2,200 บาท 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
7.น า้ดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหนา่ยบนรถบสัราคา 1-2 EURO 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยท ัง้นีก้ารท า
ประกนันีจ้ากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการ
เดนิทางเท่านั้น แต่ท ัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ได ้ 
กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Belgium) 

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

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบัิตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน 
(พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทาง
ไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีาร
สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
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4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่
ไมไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 
ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (เอกสารมอีาย ุ15 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ

บัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม
ขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ และหนังสอืสนับสนุนคา่ใชจ้่ายจากธนาคาร (Bank Guarantee) และ Statement รายการ
เดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) 

 ทัง้นี้ ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี่-นอ้งทอ้งเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน
เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book Bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่
ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

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

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
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 เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
จาก ศนูยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Belgium) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

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

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุัน กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 
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............................................................................................................................................................. 

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

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

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

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณีวี
ซา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทัินตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมร่ับผดิชอบ
ทกุกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 
เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
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