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เยือนประเทศเล็กๆ ในกลุ่ม “เบเนลกัซ”์ ทีมีประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาเก่าแก่ไม่แพป้ระเทศอืนใดในยุโรป 

ลกัเซมเบิรก์ลกัเซมเบิรก์ ประเทศเล็กๆ ทีไม่มีทางออกทะเล เยือน กรุงบรสัเซลส ์เมืองหลวงของเบลเยีเบลเยียมยม  
บรูจก ์เมืองมรดกโลกแสนสวย เนเธอรแ์ลนด ์แดนกงัหนัลม ทีไม่ไดม้ีเพียงดอกทิวลิปเท่านัน  

แต่ยงัมีสถาปตัยกรรมทีมีเสน่หล่์อใจนักท่องเทียวใหไ้ปเยือน ล่องเรือเมืองกีธูรน์  
ชม “เทศกาลดอกทิวลปิ ณ สวนเคอเคนฮอฟ”  มี.ค. –  พ.ค.  ในรอบ  ปี !! 

ท่องเทียว เยอรมนี ประตูสู่ยุโรป ชมมหาวิหารโคโลญจน์ มรดกโลกทางวฒันธรรม โคเบลนซ ์มรดกโลก  
วูรซ์บวรก์ เมืองแรกของเสน้ทางสายโรแมนติก ชอ้ปปิง Wertheim Village Outlet    

เยอืนเมืองเล็กๆ น่ารกัๆ ในแควน้อลัซาส ของฝรงัเศส เสน้ทางสายไวน์ทีมีชือเสยีง           
วนัเดินทาง 4-13 พ.ค.  

 

โดยสายการบินไทย 
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วนัแรกของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ 

21.30 น. พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก  ชัน 4 ประตูหมายเลข  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย  หัวหนา้ทวัร์ 

และเจา้หนา้ที รอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระในการเดินทาง 
 

วนัทีสองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ซูริค (สวติเซอร์แลนด์) – กอลมาร์ (ฝรังเศส) – อองกีเชม – ริคเวียร์ – สตราสบูร์ก  

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) โดยเทียวบินที  TG 970 (ใชเ้วลาเดินทาง .  ช.ม.) 

.  น. ถึง สนามบินซูริค (Zurich Airport) (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย  ช.ม.) นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

.  น. เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขา้มพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์สู่ประเทศฝรังเศส 

 ผ่านเมืองบาเซิล เมืองชายแดนทีมีพนืทีติด  ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด ์ฝรังเศส  

 และเยอรมนี มุ่งสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโอ-แร็งใน 

 แควน้อลัซาส ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝรังเศส ตงัอยูบ่นเส้นทางไวน์ 

 ของอลัซาส และไดชื้อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งไวนแ์ห่งอ◌ัลซสั  ทงัยงัไดรั้บสมญาว่า  

 “เวนิสนอ้ย” (Little Venice) (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เป็น 
 เมืองศูนยก์ลางธุรกิจค้าไวน์ของฝรังเศสและศูนยก์ลางการท่องเทียวทียงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

 นอกจากนีกอลมาร์ยงัเป็นเมืองทีมีมรดกทางศาสนาทีค่อนขา้งสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโบสถโ์ดมินิกนัทีเป็นโกธิคขนานแท ้ ดว้ย

 ความสวยงามของบา้นไมแ้บบเก่าแก่สไตลเ์ยอรมนัโกธิคและเรอเนซองส์และลาํคลองเล็กๆ ทีเพิมความโรแมนติกให้กบัเมืองนี 

 นาํท่านเดินชมความสวยงามใน “เขตเมืองเก่า”  ชม “House of heads” (Maison des Tetes) บา้นหลงัเก่าแก่และเป็นสัญลกัษณ์

 ของเมืองนี ซึงมีการตกแต่งอยา่งงดงาม ประดบัไปดว้ยหนา้กากกวา่ 105 หน้ากากและระเบียงไมส้ไตลเ์รอเนสซองส์ ชม “โบสถ์

 โดมินิกนั” (Dominican Church) ซึงเป็นหนึงในตวัอย่างของโบสถแ์บบโกธิคทสีมบูรณ์ทีสุดแห่งหนึง สร้างขึนในช่วงศตวรรษ

 ที 14 มีภาพวาดทีมีชือเสียงประดบัอยูที่โบสถแ์ห่งนี คือ “ภาพวาด Madonna of the rose bush” ของศิลปินเอกมาร์ติน ชอนเกา-

 เออร์ (Schongauer) ศิลปินในยคุศตวรรษที 15  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

  .  น.  นาํท่านเดินทางต่อสู่ “หมู่บา้นอองกีเชม” (Eguisheim) ซึงอยู่ไม่ไกล

  กนัใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ทีสวยทีสุดแห่งหนึงของ

  ฝรังเศส นาํท่านเดินชมความสวยงามของบา้นเรือนทีสร้างดว้ยไมท้าสีสัน 

  สวยงาม ถนนในหมู่บา้นเป็นถนนเล็กๆ ปูดว้ยหิน เป็นตรอกคดเคียว จากนัน

  เดินทางต่อสู่ ริคเวียร์ (Riquewihr) (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ   

  นาที) เมืองเล็กๆ น่ารักในหุบเขาโอบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่น เนืองจากภูมิอากาศที

 เหมาะสมและภูมิประเทศของเมืองทีอยู่ในหุบเขา ทาํให้องุ่นมีรสชาติดี ริคเวียร์ จึงเป็นแหล่งผลิตไวน์ทีมีชือเสียงอนัดบัตน้ๆ 

 ของประเทศ นอกจากนนัจะเห็นไดว่้าชาวบา้นทอ้งถินยงัคงรักษาสภาพบา้นเรือน แมแ้ต่อาชีพก็ยงัคงเป็นแบบดงัเดิม ทาํไวน์ ทาํ

 ขนมทอ้งถิน ทาํงานฝีมือ ท่านจะไดช้มบา้นเรือนไมเ้ก่าแก่ทียงัอนุรักษไ์วใ้นสภาพดี 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองหลวงของแควน้อลัซาส  

 ตงัอยู่ในหุบเขา บริเวณริมฝังแม่นาํทีไหลไปรวมกบัแม่นําไรน์ตรงพรมแดนเยอรมนี เป็นเมืองทีมีความสําคัญมากในยุโรป 

 เนืองจากเป็นทีตงัขององคก์รใหญ่ๆ อาทิ คณะมนตรียุโรป (Council of Europe) กองกาํลงัทหารยุโรป (Eurocorps)  สภายุโรป

 (European Parliament) ผูต้รวจการแห่งสหภาพยโุรป (European Ombudsman of European Union) ฯลฯ ตวัเมืองจะโดดเด่น 

 ในศิลปะทีผสมผสานแบบฟรังโก-เยอรมนั แลว้ยงัผสมผสานในดา้นศาสนาระหว่างคาทอลิกและโปรแตสแตนทด์ว้ย “องค์การ

 ยูเนสโก้ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. ” นบัว่าเป็นครังแรกทีทางองคก์ารยเูนสโก้รับรองเมืองเก่า
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 ทงัเมือง (ส่วนใหญ่จะเป็นบางส่วน) 

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคืน ณ  Golden Tulip Strasbourg Centre the Garden Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสามของการเดินทาง   สตราสบูร์ก – กรุงลักเซมเบิร์ก (ราชรัฐลักเซมเบิร์ก) – กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) 

07.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  08.00 น. รถบสัปรับอากาศนาํท่านเดินทางสู่ กรุงลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg)  

  (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองหลวงของราชรัฐลกัเซมเบิร์ก 

  มีอายุกว่า ,  ปี ปัจจุบนัเป็นเพียงประเทศ เดียวในโลกทีพระมหากษตัริยด์าํรง

  ตาํแหน่ง “แกรนดด์ยคุ” ประเทศเลก็ๆ ทีไมมี่ทางออกทะเล เป็นประเทศทีมี 

  เศรษฐกิจมนัคง อตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานตาํ  นาํท่านเขา้สู่ “จตัุรัสเมือง

  เก่า”  ซึง “องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ.  

 1994” อาคารหลายแห่งในเมืองเก่า ถูกบูรณะรักษาไวอ้ย่างดี ชมมหาวิหารในศตวรรรษที 17 ปราสาทพระราชวงัยุคโบราณ 

 โบสถ์  ทีทาํการรัฐบาลรวมไปถึงตลาดสดของชาวบา้นทียงัคงอยู่ไม่เปลียนแปลงและยงัเป็นเมืองทีไดรั้บการแต่งตงัให้เป็น 

 “European capital of Culture”  ถึงสองครัง คือ ในปี ค.ศ.  และ  นบัว่าเป็นเมืองเดียวในโลกเท่านนั นอกจากนียงัเป็น 

  ใน  เมืองทีเป็น Political Centre ของ EU (European Union) ดว้ย  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองหลวงของราชอาณาจกัรเบลเยียม  

 และเมืองหลวงของสหภาพยุโรป (European Union) ก่อนเขา้สู่ตัวเมืองแวะชม “อะตอมเมียม” (Atomium) สร้างขึนเพือเป็น

 สัญลกัษณ์ของ “งาน Brussels World’s Fair” ในปีค.ศ.  มีความสูงถึง  ฟุต ประกอบดว้ยอะตอม  ลูก ซึงเปรียบเสมือน 

  จงัหวดัของเบลเยียม 

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน 

พักค้างคนื ณ Hotel NH Brussels **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทสีีของการเดินทาง    กรุงบรัสเซลส์ – บรูจก์ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ “จตัุรัสแกรนดเ์พลส” (Grand Place) ในยา่นใจกลางเมืองเก่า  

 ลอ้มรอบ ดว้ยอาคารสวยงามในศตวรรษที  ในสถาปัตยกรรมทีภายหลงัมีการ 

 ซ่อมแซมเพมิเติมผสมผสานกนัทงัโกธิค บารอค และหลุยส์ที  เพมิความสวย 

 งามโดดเด่นให้ กบัจตัุรัสแห่งนี จน “องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ขึนทะเบียนให้ 

 เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ.  ร่วมกับโบสถ์เซนต์ไมเคลิและกาดูลา, ปราสาท 

 ลาเค่น และพระราชวงัหลวง”  ชมอาคารสมาคมพ่อคา้ (Guildhalls), Breadhouse 

 King’s House ซึงปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ ์และอาคารทีมีความสาํคญัทีสุดคือ “ศาลาว่าการเมือง” (Town Hall) ทีสร้างขึนในปีค.ศ.

  และ  ตวัหอคอยสูง  เมตร ยอดบนสุดประดบัดว้ยรูปปันของเซนต์ ไมเคิล ในขนาดความสูง  เมตร จากนนัไปชม 

 “หนูน้อยยืนฉีแมนิคินพิส” (Manneken Pis) ทีกลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ ครังแรกแกะดว้ยหินในปีค.ศ.  

 และเคยถูกขโมยไปหลายครัง ทีเห็นในปัจจุบนัหล่อดว้ยบรอนซ์ในปีค.ศ.  สูง  นิว ในแต่ละวนัหนูนอ้ยจะสวมชุดต่างๆ ที

 ไดรั้บมอบจากนานาประเทศ เพอืเป็นเกียรติในวนัสาํคญัของประเทศนนัๆ ชุดแรกไดรั้บจากเจา้ชายแมกซิมิเลียน เอมมานูเอล 
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 แห่งบาวาเรียเมือวนัที  พฤษภาคม ค.ศ.   เป็นชุด “บาวาเรียสีฟ้าสด” และ ณ วนันีมีมากกว่า  ชุด จากนนัมีเวลาให้ท่าน

 เดินเทียวชมเมือง ซึงบางอาคารก็จะเห็นภาพวาดฝาผนังของตินติน ตวัการ์ตนูทีคนทวัโลกรู้จกัดี ซึงมีตน้กาํเนิดทีกรุงบรัสเซลส์  

 หรือเดินชมและเลือกซือของทีระลึก 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง ลมิรสชาติหอยแมลงภู่  ต้นตํารับเบลเยียม 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจก์ (Bruges) เมืองหลวงของแควน้ฟลนัเดอร์ตะวนัตก  

 (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ .  ช.ม.) เมืองเลก็ๆ ทีประกอบไปดว้ย 

 อาคารในสถาปัตยกรรมยคุกลาง เรียงรายบนสองฝังคลองทีมีอยูม่ากมายจนไดรั้บ 

 ฉายาวา่ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ขึนทะเบียนให้เขต 

 เมืองเก่าบรูจก์เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ. ” เขา้สู่ “จตัุรัสมาร์ค” (Market Square) 

 จตัุรัสใจกลางเมืองเป็นทีตงัของ “หอระฆงั” (Bell Tower) หนึงในสัญลกัษณ์ของ 

 บรูจก ์มีความสูง  เมตร ส่วนตวัอาคารรูปสีเหลียมผนืผา้เคยเป็นตลาดใกล้ๆ  กนัเป็น “ศาล” สร้างขึนมาใหม่หลงัจากทีอาคาร 

 หลงัเก่าถูกไฟไหม ้ในสถาปัตยกรรมนีโอ-โกธิค ในปีค.ศ.  กลางจตัุรัสเป็น “อนุสาวรียข์องสองผูน้าํ Jan Breydel & Pieter 

 de Coninck ชาวเฟลมมิช” ทีต่อตา้นการรุกรานของฝรังเศส เมือวนัที  กรกฎาคม ค.ศ.  และวนันีกลายมาเป็นวนัเฉลิม

 ฉลองอย่างเป็นทางการของชุมชมเฟลมมิชในราชอาณาจกัรเบลเยียมจนถึงปัจจุบนั แลว้เดินต่อสู่ “จตัุรัสเบิร์ก” (Burg Square) 

 ซึงเป็นทีตงัของ “โบสถพ์ระโลหิตอนัศกัดิสิทธิ” (The Basilica of the Holy Blood) สร้างขึนครังแรกในศตวรรษที  เป็นเพียง

 หอสวดมนต์ของท่านเคาท์แห่งฟลานเดอร์ และไดรั้บการแต่งตงัเป็น Minor Basilica ในปีค.ศ.  เป็นโบสถแ์คทอลิก ภายใน

 สร้างเป็นวิหาร  ชัน ชนับนสร้างใหม่ในแบบโกธิคในศตวรรษที  สําหรับเก็บ “อฐิัและพระโลหิต” ในขณะทีชนัล่างสร้าง

 แบบโรมนัเนสค ์เป็นทีบูชาเซนต์บาซิลผูยิ้งใหญ่ จากนนัถ่ายรูปจากดา้นนอกกบั “ศาลาว่าการเมืองบรูจก”์ (Town Hall) ทีตงัอยู่

 ใกล้ๆ  กนั สร้างขึนในปีค.ศ.  นาํท่าน “ล่องเรือ” ชมววิเมืองริมฝังคลอง จากนนัมีเวลาให้ท่านเดินเทียวชมเมืองทีเต็มไปดว้ย

 ร้านคา้นานาชนิดมากมาย (หากตรงกบัฤดูหนาว เรือจะหยดุล่อง คืนเงินให้ท่าน  ยโูร)   

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารไทย 

พกัค้างคนื ณ Aragon Hotel  **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทห้ีาของการเดินทาง   บรูจก์ – เดลฟท์ (เนเธอร์แลนด์) – กรุงเฮก – ฮาร์เลม็ - กรุงอัมสเตอร์ดัม  

.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ เมืองเดลฟท ์(Delft) ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์(ระยะทาง  ก.ม. ใช้ 

 เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม. ) เขา้สู่ “เขตเมืองเก่า” ทีตลอดทางร่มรืนไปดว้ยตน้ไม ้

 ทีเรียงขนานไปตามแนวลาํคลองนอ้ยใหญ่ สวยงามมาก ชม “โบสถเ์ก่า” โบสถอิ์ฐที 

 มีหอคอยสูง  เมตร แตเ่อียง  เมตรจากแนวดิงของฐาน และ “โบสถใ์หม่” ทตีงัอยู ่

 ตรงใจกลาง “จตัุรัสมาร์ค” โบสถนี์ใชเ้วลาสร้างถึง  ปี เริมสร้างในปีค.ศ.   

 ในแบบโกธิค สูง .  เมตร ภายในเป็นทีเก็บพระศพของกษตัริยแ์ละเชือพระวงศ ์

 ชนัสูง ตรงขา้มเป็น “ศาลาว่าการเมือง” (Town Hall) ในสถาปัตยกรรมเรอนสซองส์ รายรอบจตัุรัสเป็นร้านคา้ ร้านกาแฟทียงัคง

 อนุรักษส์ภาพอาคารไวอ้ยา่งดี ตกแต่งสวยงามน่ารัก เพิมเสน่ห์ให้กบัจตัุรัสแห่งนีไมแ่พเ้มืองอืนๆ  และเมืองเดลฟท ์ยงัมีชือเสียง

 ดา้นการผลิตถว้ยชามกระเบืองเคลือบ “Delft Blue” อีกดว้ย 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (The Hague) หรือ “เดอะ เฮก” (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  นาที) เมืองทีเป็นทีตงัของ 

  สถานทีราชการต่างๆ ของราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์อาทิ ทีทาํการรัฐบาล, กระทรวง, สถานทูตต่างๆ แวะถ่ายรูปกบั “ศาล 
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 ยติุธรรมระหว่างประเทศ” (The International Court of Justice) หรือ “ศาลโลก” ซึงตงัอยูที่วงัสันติสร้างบริจาคโดยมหาเศรษฐี

ชาวอเมริกนั ชือ แอนดรูว ์คาร์เนกี แลว้เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

.  ช.ม.) เมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ทีสุดของเนเธอร์แลนด์ จากหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ทีถูกคน้พบในศตวรรษที  ต่อมา

กลายมาเป็น “เมืองท่า” ทีสําคญัของโลกในยุค Dutch Golden Age และนาํมาซึงการเป็นศูนยก์ลางทางการเงิน และทีสําคญัคือ 

การคา้เพชร บริษทัใหญ่ๆของชาวดทัช์มากมาย รวมทงัธนาคารจะมีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมทงัสิน นอกจากนียงั

ไดรั้บการลงคะแนนว่าเป็นเมือง “Bicycle - friendly” ทีสุดในโลกอีกดว้ย รวมทงัเป็นเมือง “ศูนยก์ลางแบบแผนของจกัรยาน” 

เนืองจากมีการรองรับความสะดวกปลอดภยัให้กบันักจกัรยาน อาทิ เส้นทางพิเศษของจกัรยาน และทีจอด แลว้เขา้ชม “โรงงาน

เจียระไนเพชร” (Diamond Factory) อุตสาห -กรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกย่องว่าดีทีสุดแห่งหนึงของ

โลก รับฟังเรืองราวเกียวกับ “เพชร” จากวิทยากรผูช้าํนาญ และซือเพชรคุณภาพดีมีใบรับประกนั แลว้นาํท่านชมเมืองทีสูงกวา

ระดับนําทะเลเพียง  เมตร และมีคูคลองลอ้มรอบถึง  ชัน มีความยาวรวมกันกว่า  ก.ม. ขุดขึนตังแต่ศตวรรษที  โดย 

“ล่องเรือหลังคากระจก” ชมความสวยงามของอาคารบา้นเรือนริมฝังคลองทีเก่าแก่เกิดขึนพร้อมๆกบัการขุดคลองเหล่านี ใน

สถาปัตยกรรมแบบสเปน-เรอเนสซองส์ ใชอ้ฐิสีแดงก่อแบบไม่ฉาบปูน หนา้จวัมีการตกแต่งเป็นภาพปูนปันต่างๆ แตกต่างกนัไป 

แสดงถึงฐานะและความมงัคงัของเจา้บา้นซึงลว้นเป็นคหบดีในยคุนนัเป็นเอกลกัษณ์ทีสวยงาม จากนนัเขา้สู่ยา่นใจกลางเมืองเก่าที

ตงัอยู่ตาํกว่าระดบันําทะเลถึง 4 เมตร ที “จตัุรัสแดม” (Dam Square) ซึงเป็นทีตงัของ “พระราชวังหลวงและอนุสาวรีย์วีรชน” 

ดว้ย และ “ถนน Kalverstraat” ถนนสายเลก็ๆ แคบๆ ในยุคกลาง ซึงประกอบไปดว้ยร้านคา้เล็กๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินคา้ เป็น

ทีนิยมทงัของนกัท่องเทียว  

 

 

 

 

 
 

18.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคนื ณ Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทหีกของการเดินทาง    กรุงอัมสเตอร์ดัม – ซานสคันส์ – โวเลนดัม – กรุงอมัสเตอร์ดมั 

.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  .  น. ออกเดินทางสู่ หมู่ บ้านซานสคันส์ (Zaanse Schans) ซึงอยู่ในเส้นทาง

  ยอดนิยมของนักท่องเทียว เป็นหมู่บา้นเล็กๆ น่ารักบนฝังแม่นาํซาน ชือเดียวกบั

  เมือง ซึงมีเอกลกัษณ์หลายๆ อย่างประกอบกนัคือ “บา้นไมสี้เขียว”, “สวนเก๋มี 

  เสน่ห์”, สะพานโคง้เลก็ๆ ขา้มแม่นาํ”, “โรงงานเล็กๆ ผลิตงานฝีมือทอ้งถิน”,  

  “กงัหันลม” และ “ร้านตกแต่งน่ารักขายของทีระลึก” ฯลฯ นาํท่านเขา้สู่หมู่บ้าน 

  แลว้ชมสิงทีลว้นเป็นเอกลกัษณ์ของชาวดทัช์ คือ “กังหันลม” ทียงัคงอนุรักษ์ไว้

 และใชง้านไดเ้หมือนในอดีต ซึงเคยมีนบัพนัตวั แต่ละตวัก็จะทาํหน้าทีแตกต่างกนัไป เช่น วิดนาํ, โม่แป้ง, บดเมล็ดมสัสตาร์ด, 

 ทาํสีทาบา้นและเลือยไม ้ฯลฯ แลว้ชม “การทําชีส”  อุตสาหกรรมพืนบา้นทีมีมานานจนกระทงัเป็นการส่งออกทีทาํรายไดใ้ห้

 ประเทศ รสชาติอร่อย คุณภาพดีไม่แพ้ประเทศอนืเลย โดยเฉพาะ Gouda และ Edam ทีติดอนัดบัยอดนิยมระดบัโลก จากนนัชม 

 “การทํารองเท้าไม้”  ซึงเกิดขึนตงัแต่ปีค.ศ.  เนืองดว้ยพนืทีทีตาํกว่าระดบันาํทะเล และอากาศทีหนาวเยน็ 

จึงมีการคิดทีจะทาํรองเทา้ทีสวมใส่สบาย ทงัช่วยให้เทา้แห้ง และอบอุ่นขึน จึงกลายเป็นเอกลกัษณ์ทีสวมใส่ 
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พร้อมชุดประจาํชาติมาจนกระทงัทุกวนันี แลว้เดินทางต่อสู่ หมู่บา้นโวเล็นดมั (Volendam) หมู่บา้นชาวประมงเก่าแก่บนฝังไอ-

เซิลเมียร์ทางตอนเหนือของอมัสเตอร์ดมั เป็นหมู่บา้นทีใหญ่ทีสุดในบริเวณนีและยงัคงอนุรักษว์ถีิชีวิตความเป็นอยู่แบบดงัเดิม

อยู ่จุดทีพลุกพล่านทีสุดเมืองคือ “ท่าเรือ” ทีเต็มไปดว้ยร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายของทีระลึกและเรือท่องเทียว 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลซิเซ่ (Lisse) ทีตงัของ “สวนพฤกษศาสตร์เคอเคนฮอฟ”  

 (Keukenhof Park)  (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นทีรู้จกักนั 

 ดีทวัโลก สถานทีทีนกัท่องเทียวต่างตงัตารอคอยเพือจะเดินทางมาเขา้ชมในเดือน 

 มีนาคม  - พฤษภาคมของทุกปี (ปี 3 เปิดเข้าชม 3 มี.ค. – 4 พ.ค.) บนเนือที 

 กว่า  ไร่เตม็ไปดว้ยแปลง “ทิวลปิ” ทีชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม แต่ 

 ละปีก็จะมีการเพาะพนัธุใ์หม่ๆ ซึงนอกจากจะเป็นการดึงดูดนกัท่องเทียวแลว้ ยงั 

 เป็นการเชิญชวนผูซื้อลูกคา้รายใหญ่ๆ  ดว้ย นอกจากดอกทิวลิปแลว้ ภายในสวนยงัร่มรืนไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่แผก่งิกา้นเป็นแถว

 เรียงรายตลอดแนว บึงใหญใ่หค้วามชุ่มชืนสดชืน และพนัธ์ุไมด้อกอนืๆ อีกมากมายทีเปลียนสถานทีแห่งนีให้กลายเป็นสวรรค์

 ของคนรักดอกไม ้ ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่ กรุงอมัสเตอร์ดมั  

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคนื ณ โรงแรมเดมิ  
 

วนัทเีจ็ดของการเดินทาง   กรุงอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกธูีร์น - โคโลญจน์ (เยอรมนี)  

.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  08.00 น.  นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บา้นชวนฝันที 

  กล่าวกนัว่าเป็น “เวนสิแห่งฮอลแลนด์” ทีนีใชล้าํคลองแทนถนน (ระยะทาง  

 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) ระหว่างผ่านชมทศันียภาพของ

ภูมิ ประเทศทีเป็นทุ่งหญา้สลบักบับา้นเล็กๆ น่ารักๆ จนเขา้สู่ตวัหมู่บา้นทีมี

ประชากรเพียง ,  กว่าคน  บา้นแต่ละหลงัจะอยูติ่ดลาํคลองทีใชแ้ทนถนน

ในการสัญจร แลว้นาํท่าน “นังเรือ” เลียบลาํคลองชมหมู่บา้น บา้นแต่ละหลงั 

 จะตกแต่งอยา่งสวยงาม 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ โคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 

 ประมาณ .  ช.ม.) อีกชือหนึงว่า “เคิลน์” (Koln) ตงัอยูบ่นฝังแม่นาํไรน์ แม่นาํ 

 สายทียาวเป็นอนัดบั 2 ในยโุรป เป็นเมืองเก่าแก่ทีเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 

 พวกโรมนั ปัจจุบนัเป็นเมืองใหญ่อนัดบั  ของเยอรมนี  มีสะพานโฮเฮนเซลเลิน 

 ทอดขา้มแม่น้ไรน์ ยาว  เมตร นาํท่านถ่ายรูปกบั“มหาวิหารโคโลญจน์”  

 (Cologne Cathedral) สร้างในปีค.ศ.   แต่ดว้ยปัญหามากมายจึงเสร็จในปี 

ค.ศ.  ใชเ้วลายาวนานเป็นเวลาถึง  ปี มีความสวยงามคุม้ค่ากบัการรอคอย เป็นโบสถใ์นสถาปัตยกรรมโกธิคทีใหญ่ทีสุด

ในยโุรปเหนือมีความยาว .  เมตร และกวา้ง .  เมตร และเคยเป็นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในโลกในช่วงปีค.ศ. -  ดว้ย

ความสูง  เมตร “องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. ” โดยทีมี

คาํอธิบายตอ่ทา้ยว่า “เป็นสุดยอดผลงานการสร้างสรรค์ของอัจฉริยะบุคคล” ไม่ไกลกนัเป็นเขตเมืองเก่าและถนนชอ้ปปิง มีเวลา
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ให้ท่านเดินเทียวชมเมืองและเลือกซือสินคา้ (หากตรงกบัวนัอาทิตย ์ร้านคา้ส่วนใหญ่จะปิด จะมีร้านเปิดตามสถานีรถไฟหรือ

ซุปเปอร์มาร์เก็ต)  

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน 

พกัค้างคืน ณ  Leonardo Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทแีปดของการเดนิทาง   โคโลญจน์ –โคเบลนซ์  – แฟรงค์เฟิร์ต  

.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) เมืองมรดกโลกแห่งลุ่มนาํไรน์ (ระยะ 

 ทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นเมืองเก่าแก่สร้างขึน  ปี 

 ก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือทรู้ีจกัในชือ นีโรจอมโหด ตวัเมืองตงัอยู ่

 ตรงปากแม่นาํซึงเป็นทีบรรจบกนัของแมน่าํ  สาย คือ แมน่าํโมเซล (Moselle)  

 และแม่นาํไรน์ (Rhine) นาํท่านเดินสู่เขตเมืองเก่า ถนนแคบๆ ปูดว้ยหิน ขนาบ 

 ดว้ยอาคารเก่าแก่ โดยเฉพาะถนนเส้นทีอยูร่ะหว่างโบสถ ์The Liebfrauenkirche  

 และมหาวิหารเซนต์คสัเตอร์ (Basilica of St. Castor) ถนนเส้นนีถูกขนานนามว่าเป็น ถนนโรแมนติก เพราะสองขา้งถนน จะ

เป็นทีตงัของศาลาว่าการเมือง โบสถ ์อาคารเก่าแก่ และ ร้านคา้ทีตกแต่งสวยงาม จากนนันาํท่านขึนกระเชา้ขา้มแม่นาํสู่ “ป้อมเอีย

เรียนบรายทช์ไตน์” (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลียมทีมีผนงัหนากว่า  ฟุตถูกสร้างขึนโดยปรัสเซียใน

ตน้ศตวรรษที  ซึงตงัอยูบ่นภเูขาฝังตรงขา้มเมือง ในช่วงระหว่างปี  -  ป้อมปราการถูกใชรั้กษาพืนทีริมฝังแม่นาํไรน์

และแม่โมเซล ปัจจุบนัถือว่าเป็นอีกหนึงป้อมปราการทีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากแห่งหนึงของประเทศ ให้ท่านชมวิวเมือง

จากดา้นบนขอปราสาท มองลงมาจะเห็นแม่นาํสองสายสองสีบรรจบกนั 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

13.30 น. เดินทางสู่ เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  

 .  ช.ม.) เป็นเมืองใหญ่อนัดบั  ของประเทศ ตงัอยูบ่นฝังแม่นาํไมน์ และ 

 เป็นเมืองศูนยก์ลางการเงินและการคลงัของทงัประเทศ และใหญ่ทีสุดของภาค 

 พืนยโุรป เขา้สู่ “จัตุรัสโรเมอร์” (RÖmer Square) ชมอาคารกึงไมซุ้ง  หลงั ที 

 เทศบาลเมืองไดค้รอบครองจากตระกูลพอ่คา้ทีมงัคงัมาตงัแต่ปีค.ศ.  และ 

 ปัจจุบนัหลงัทีอยูต่รงกลางเป็นทีทาํการของ “ศาลาเทศบาลเมือง” โดยทีชนับน 

 ของอาคารเป็น  “ห้องโถงจกัรพรรดิ” (Emperor’s Hall) สถานทีจดัเลียงรับรองในโอกาสทีจกัรพรรดิองคใ์หม่ไดรั้บการแต่งตงั 

จากนันข้ามสู่ “ถนนซีล” (Zeil) ถนนช้อปปิงสายหลักของเมือง เป็นถนนคนเดินทีคลาคลาํไปด้วยฝูงคน เพราะเต็มไป

 ดว้ยห้างสรรพสินคา้, ร้านคา้, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ ฯลฯ มากมาย  

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารไทย 

พกัค้างคืน ณ Leonardo Royal Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทเีก้าของการเดินทาง  แฟรงค์เฟิร์ต – วร์ูซบวร์ก - Wertheim Village – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ 

.  น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นําท่านเดินทางสู่ วูร์ซบวร์ก (Wurzburg) ตงัอยู่ในแควน้บาวาเรีย (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) มี

แม่นาํไมน์ไหลผ่าน ถือเป็น “เพชรเม็ดเล็กแห่งแม่นําไมน์” เป็นเมืองแรกในเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน และเป็นเขต

ผลิตไวน์ทีมีชือเสียงเมืองหนึงของเยอรมนี  แวะชมและถ่ายรูปกบั “เรสสิเดนซ์วูร์ซบวร์ก” (Wurzburg Residenz) ผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมบาร็อกและโรโคโคทีสวยงามรอบๆ เป็นสวนตกแต่งอย่างสวยงาม องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) 
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ประกาศขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ.  แลว้เขา้สู่ “ยา่นเมืองเก่า” มองเห็น “โบสถ์เซนตกิ์เลียน” สูงโดดเด่น เป็น

โบสถเ์ก่าแก่มีอายกุว่า  ปี ทีเห็น อยูใ่นปัจจุบนัไดบู้รณะขึนใหม่หลงัจากไดรั้บความเสียจากสงครามโลกครังที  แลว้ไปชม 

“สะพานหินเก่าแก่” ขา้มแม่นาํไมน์ ทีสร้างขึนเมือปีค.ศ. 1473 ใชร้ะยะเวลากว่า 70 ปี จึงแลว้เสร็จ  มีรูปปันของเหล่านักบุญ 

คนสาํคญัต่างๆ ทีประดบัอยู ่ บนสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมือง 

.  น. เดินทางสู่ “Wertheim Village” (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที) เอ้าท์เล็ตช้อปปิงทีจะให้ท่านช้อปปิง

 อย่างจุใจก่อนกลบักับสินคา้แบรนด์ชือดงัทงัของเยอรมนัและทัวโลกกว่า  ร้าน ในราคาทีถูกใจมีส่วนลดถึง %  อาทิ  
 Schumacher, Coach, Bally,  Lacoste, Armani, Calvin Klein, Diesel, Geox, Longchamp, Nike, Puma, Samsonite, 

 Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Sunglass Hut, UGG เป็นตน้ 
.  น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG 923  (ใชเ้วลาเดินทาง .  ช.ม.) 
 

วนัทสิีบของการเดินทาง       กรุงเทพฯ 

.  น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู  กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

◌ం◌ం◌ం◌ం  ◌ం◌ం◌ం◌ం  
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อัตรานีรวม 

1.  ตัวเครืองบินประเภทตัวกรุ๊ป ชันท่องเทียว สายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – ซูริค / แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ 

 ** Tax–Insurance–Fuel Charge ทีเรียกเก็บเพมิโดยสายการบิน บริษทัฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 

 ทงันีราคาข้างบนนี บริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือน ธนัวาคม 2565   

2. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า เบลเยียม พร้อมค่าประกนัสุขภาพ ทางสถานทูตไม่คืนให้ ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่กต็าม 

3.  โรงแรมทีพกัระดบั 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั รวม 7 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้บุฟเฟต ์

 - ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทคีณะของท่าน ตอ้งการพกัทงัห้อง Twin และ ห้อง Triple (3 ท่าน)

หรือ ห้อง Single (1 ท่าน) คณะของท่านอาจจะไม่ไดห้้องติดกนั เนืองจากขอ้จาํกดัของห้องพกัและการวางรูปแบบห้องพกัของแต่ละ

โรงแรม 

 - ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิในการปรับเปลียน

หรือย้ายเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

4.  รถโคช้ปรับอากาศนาํเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม / วนั) 

5.  รวมทิปพนกังานขับรถ (วนัละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน) 

6.  ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามทีระบใุนรายการ 

7.  อาหารตามโปรแกรมระบ ุ

8.  หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้ความสนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9.  ประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ .  ล้าน และค่ารักษาพยาบาลทีเกิดระหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ  ล้านบาท 

11.  ค่าบริการส่งกระเป๋าทีห้องพกัในโรงแรมทุกโรงแรม (ทงัเขา้และออก) ท่านละ 1 ใบเท่านนั 

 (กระเป๋าใบใหญ่ควรมีนาํหนกัไมเ่กิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเอง นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.) 
 

อัตรานีไม่รวม 

1.  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2.  ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั, ค่าอาหารทีสงัมาทานในห้องพกั ฯลฯ 

3.  ค่าเครืองดืมและอาหารทีสงัพิเศษในร้านอาหาร ทีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4.  อัตราผกผันนํามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขนึจากสายการบนิ 

5.  ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพมิ 7 % 

6.  ทิปหัวหน้าทัวร์ (หากท่านพอใจในบริการ ควรใหทิปเพือเป็นกําลังใจ) 

 

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ  ท่าน) 

 

 

เด็ก ( -  ปี) 

พกักับผู้ใหญ่ 

 ท่าน 

 

เด็ก ( -  ปี) 

พกักับผู้ใหญ่  ท่าน 

เสริมเตียง 

เด็ก ( -6 ปี)  

พกักับผู้ใหญ่  ท่าน 

ไม่เสริมเตียง 

พกัเดยีว 

จ่ายเพมิ  

 

จองตัวเครืองบนิเอง 

หักคนื 

129,000.- 122,500.- 116,000.- 109,600.- 14,000.- 35,000.- 
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ผู้ทียนืวีซ่าเบลเยียม ต้องมาแสดงตนทีศูนย์รับยนืวีซ่า เพอืสแกนลายนวิมือ 

เงอืนไขการจองและการชําระเงนิค่าทัวร์ 
 หากสนใจ กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้  พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ ,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง  

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือก่อนถึงกาํหนดออกตวัของกรุ๊ป) มิฉะนนัถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมตัิ 

การยกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดินทาง -  วัน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยดึค่าทวัร์ทงัหมด  ยกเวน้ตวัเครืองบิน  หากเงือนไขตวัเครืองบินให้ 

    รีฟันดไ์ด ้ ทางบริษทั ฯ จะดาํเนินการแทนให้ ซึงระยะเวลาในการรับเงินรีฟันดค์ืนประมาณ  

    -  เดือน ซึงทางบริษทัฯ จะคืนให้ท่านหลงัหักค่าธรรมเนียมของสายการบินแลว้ 

 ยกเลกิการเดินทาง  –  วัน คืน  % ของค่าทวัร์ทงัหมด  

 ยกเลกิการเดินทาง  –  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทีเกิดขึนจริง หากมี เช่น  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ามัดจําตัวเครืองบิน,ค่ามัดจาํตัวเครืองบินภายในประเทศ, ค่ามัดจํา

โรงแรม, รถโคท้รับอากาศทีต่างประเทศ ฯลฯ) 

 ยกเลกิการเดินทางมากกว่า  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์ทงัหมด  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทันตาม

กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิม คือ ค่าวีซ่าและค่าเปลียนชือตัว เท่านัน และต้องไม่อยู่ในเงือนไขของตัวที  NON-

CHANGENAME & NON-REFUND  

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ     

อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทังคณะพร้อมกัน ถือว่าเป็นการยกเลิกตาเงือนไขของวนั                     

เวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่มนัใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากสถานทูต บริษทัฯ ขอแนะนาํให้ท่านยืนขอวี

ซ่าเดียว จะทราบผลเร็วกวา่การยืนขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 

หมายเหตุ 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยทีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้  สัปดาห์

ก่อนการเดินทาง และยินดีทีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนให้หากท่านตอ้งการ  

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตจุาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน

, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด  

3. เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัๆตามทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้เมืองอนั

เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

เเอกสารประกอบการยืนวีซ่าอกสารประกอบการยืนวีซ่าประเทศเบลเยียมประเทศเบลเยียม  
สถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  วนัทาํการ 
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1. พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุและมีอายคุงเหลือไมต่าํกว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซ่ีาประเทศ 

 เยอรมนีหรือไมก่็ตาม ควรนาํไปแสดงดว้ยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

** ตอ้งมหีนา้วา่ง ทไีมม่ตีราประทบัอยา่งนอ้ย 4 หนา้**  

2. รูปถ่ายสีขนาด 4.5 x 3.5 ซ.ม.  จํานวน 2 รูป (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง 2 รูป)**ฉากหลงัตอ้งมสีขีาวเทา่นนั**  

 หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ, ไม่ยิม และต้องไม่มีลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม ต้องไม่มีการแต่งภาพถ่าย และห้ามเป็นภาพทีถ่ายสแกนจาก 

 คอมพวิเตอร์, ถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือโพลาลอยด์ ไม่ใช้รูปรับปริญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สําเนา ทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีทีอายุไม่ถึง 20 ปี) 

4. สําเนา ทะเบียนสมรส (ในกรณีทีเป็นนาง) / สาํเนาใบหยา่ (ถา้มี) 

5. สําเนา ใบเปลียนชือ หรือนามสกุล (ถา้มี) 

6.  หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง ออกจากสังกัดทีท่านทํางานอยู่ไม่เกนิ  เดือน  ตอ้งเป็น ภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตาํแหน่ง,  

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั วนัเดือนปีทีเริมทาํงาน และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนนัจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงั

ครบกาํหนดลา 

 ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้ทีมีชือของผูเ้ดินทางเท่านนั 

 กรณีทีเป็นเจ้าของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้หรือสาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชือกิจการแล 

 ชือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย พร้อมหน้าวตัถุประสงค ์คัดลอกมาไม่เกนิ  เดือน ในกรณีทีมีกรรมการผูล้ง 

 นามมากกวา่  ท่าน ให้แนบจดหมายรบัรองการทาํงานประกอบดว้ย 

 กรณีทําธุรกจิส่วนตัวแต่มิได้จดทะเบียนการค้า ใหท้าํหนงัสือชีแจงต่อสถานทูตเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณข้ีาราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร 

 ขา้ราชการเพียงอย่างเดียว เป็นหลกัฐานยืนต่อสถานทูตได ้

 กรณีทีเป็นนักเรียน / นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านนั พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน/บตัรนกัศึกษาดว้ย 

 แม่บ้าน แสดงเอกสารสําเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาสมุดเงินฝาก, สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน (ในกรณีทีสามีเสียชีวิตให้

แนบเอกสารสาํเนาใบมรณะบตัร) 

7 การเงิน : Statement บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพ ย์ ออกโดยธนาคาร ย้อนหลัง  เดือน Update ให้ปัจจุบัน  และในวัน                            

ยืนให้นําสมุดเงินฝากเล่มจริงแสดงต่อทางสถานฑูตฯ ด้วย  ควรเลือกเล่มทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอ และมียอดล่าสุด ทีแสดงว่า

เพียงพอทีจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง **   

 ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึงในการยนืขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย  

     **บัญชีกระแสรายวันไม่สามารถนํามายืนวีซ่าได้** 
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8.     กรณีทีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึงจะตอ้งขอหนังสือยินยอม โดยทีบิดาหรือมารดา และบุตร 

 จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมีนายทะเบียน 

 หรือเจา้หนา้ทีลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

 ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไป

อาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร

ดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตเพือให้อยูใ่นดุลพินิจของทางสถานทูต  

 เรืองวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือ 

 ทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน 

 เงือนไขต่างๆ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทาง 

ไปท่องเทียวเท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ 

ในการยนืขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิ 

โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  และจะคืนให้ท่านหลงัจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั 

**   โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนีจะคํานึงประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก** 

 

 

 

 

 


