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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารต้อนรบั

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
21.25 น.        ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์
00.50 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK43 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
08.50 น.   เดนิทางถึงเมอืงแฟรงก์เฟิร์ต ผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืงก่อนจะออกเดนิทางเข้าสู่ตวั เมืองแฟรงก์เฟิรต์ 

เมอืงที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิของประเทศ เป็นที่ตัง้ของทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ส่วนอีกด้านก็คือการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงที่สุดอีกแห่งของโลกเช่นกนั แฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทัง้เครื่องบิน 
รถยนต์และรถไฟครบถ้วนกระบวนความ อลงัการไม่แพเ้มอืงหลวงอย่างเบอรล์นิเลย แฟรงก์เฟิรต์มอีาคาร
สงูละลานตาสลบัฉากกบัพพิธิภณัฑห์ลายแห่งทีล่ว้นแต่เป็นอาคารที่
บูรณะจากของเก่า มากมายไปดว้ยความทนัสมยัผสมความโบราณ
คลาสสกิ ม ี“แม่น ้าไมน์” (Main) ไหลผ่านเมอืงและเป็นเสน้แบ่งให้
แฟรงก์เฟิรต์แยกเป็นฝัง่เหนือและฝัง่ใต้ ทางการแฟรงก์เฟิรต์จงใจ
แยกความเป็นเมอืงเก่าไว้ฝัง่ใต้ โดยมฝัีง่เหนือเป็นศิวไิลซ์แห่งป่า
คอนกรตี คราคร ่าไปด้วยย่านธุรกจิ อาคารสูงระฟ้าจ านวนมากท า

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

ใหแ้ฟรงกเ์ฟิรต์ไดร้บัฉายาว่าเป็น “แมนฮตัตนัแห่งเยอรมนี” เนื่องจากการมทีศันียภาพคลา้ยกบัย่านแมนฮตั
ตนัของสหรฐัอเมรกิานัน่เอง น าท่านสู่ จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) จตุัรสัทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่ทีสุ่ดของ
เมอืงซึง่ไดร้บัการบรูณะจนลบภาพเก่าๆ ทีเ่คยเสยีหายยบัเยนิจากสงครามโลกครัง้ที ่2 และยงัโดดเด่นอย่าง
ที่สุดจาก “อนุสาวรยี์เทพธดิา” ที่ยนืตระหง่านในอิรยิาบทมอืขวาถือดาบมอืซ้ายถือตาชัง่ โดยมอีาคารที่
สวยงามในสไตล์นีโอโกธิกชื่อว่า เรอเมอร์ (Romer) เป็นฉากหลัง ยังมี โบสถ์นิโคไลเคียร์เคอ 
(Nikolaikirche) ทีต่ัง้ชื่อตามชื่อของ นกับุญนิโคลสั (Nikolaus) ทีช่าวเมอืงใหค้วามศรทัธาเพราะเชื่อว่าท่าน
ปกป้องคุ้มครองใหเ้มอืงรอดพน้จากภยัธรรมชาต ิรวมทัง้ โบสถพ์อลเคียรเ์คอ (Paulskirche) ที่เพิง่สรา้ง
ในปี 17892 และใชเ้วลานานถงึ 44 ปี ซึง่เสยีหายอยูไ่มน้่อยจากสงครามโลกครัง้ที ่2 แต่ส่วนทีเ่หลอืรอดมาก็
มพีอสมควร ทางการบูรณะเพิม่เตมิกส็วยงามดงัทีเ่หน็ถงึปัจจุบนั ในบางโอกาสใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัดนตรแีละ
งานส าคญัอื่นๆ ของเยอรมนีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  อิสระช้อปป้ิงย่านถนน Zeil ทุกสิง่ทีต่้องการทุกอย่างทีก่ าลงัคน้หาอยากซือ้มอียู่ครบบนถนนสายนี้ เพราะ

เป็นย่านถนนคนเดนิทีย่าวทีสุ่ดในเยอรมนี เพราะฉะนัน้จ านวนรา้นคา้มากมายจงึเรยีงรายกนัยาวเหยยีดไป
จนสุดถนน ถนน Zeil เป็นยา่นชอ้ปป้ิงหลกัของแฟรงกเ์ฟิรต์ มหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่บนถนนเสน้นี้หลาย
แห่ง เช่น “Galeria Kaufhof” ซึง่มสีาขาอยูท่ ัว่ประเทศ และสนิคา้ทีม่จี าหน่ายจะเป็นแบรนดเ์นมเสยีส่วนใหญ่ 
รวมทัง้ “My Zeil” หา้งสรรพสนิค้าที่เปิดตวัไปในปี 2009 เป็นห้างฯ 7 ชัน้ทีม่ขีนาดใหญ่และอลงัการด้วย
สนิคา้ทัง้แบรนดเ์นมและแบรนดท์ัว่ไป มรีา้นคา้ย่อยและรา้นอาหารอกีมากมายแบบครบวงจร แถมบนชัน้ 7 
ยงัมจีดุชมววิอกีดว้ย  

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Plaza frankfurt congress hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) อีกหนึ่งเมอืง

ใหญ่ที่มีความส าคัญด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าเชื่อม
ระหว่างยุโรปตะวนัออกและตะวนัตก ดว้ยการทีเ่ป็นหนึ่งใน
เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเยอรมนี ท าใหเ้มอืงโคโลญอดัแน่นไป
ด้วยประวัติศาสตร์อย่างเต็มเป่ียม ตัวเมืองงดงามด้วย
อาคารและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตัง้แต่ช่วงยุคกลางและเร
เนสซองซ ์นอกจากนี้โคโลญยงัเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม
ที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี และตดิอนัดบัต้นๆ ของยุโรปอกีด้วย น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) หนึ่งในแลนด์มารก์ประจ าเมอืงโคโลญ และเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวครสิต์นิกาย
โรมนัคาทอลกิมาตัง้แต่เริม่สรา้งในช่วงศตวรรษที ่13 ตวัโบสถ์นัน้มขีนาดใหญ่และโดดเด่นดว้ยหอคอยแฝด
สงูเกอืบ 157 เมตร งดงามดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ตกแต่งดว้ยรปูปั้นนักบุญแสนประณีต ดว้ยการเป็นหนึ่งใน
สญัลกัษณ์ส าคญัของเยอรมนีและยุโรปท าใหม้หาวหิารโคโลญได้ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปเรยีบรอ้ย
แลว้เมือ่ปี 1996   

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั 



  

 

 อิสระช้อปป้ิงท่ี Designer Outlet Roermond หนึ่งในแหล่งช้อปป้ิงชัน้น าพรอ้มด้วยบรรยากาศน่าเดนิ 
แถมมากด้วยสนิค้าแบรนด์เนมให้ดูและเลอืกช้อปกนัอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า หรอืรองเท้า 
แบรนด ์Gucci, Armani, Calvin Klein, Burberry, Diesel และอกีมากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Mercure hotel koeln west หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีส่ี  โคโลญญ ์– บรจูจ ์- เกนท ์
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางออกจากเมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนี มุ่งหน้าไปยงั ประเทศเบลเยียม 
โดยจดุหมายของเราอยูท่ี ่เมืองบรจูจ ์(Brugge) บรจูจเ์ป็นเมอืงเลก็รมิทะเลสาบ
ทีม่ทีรงเป็นเหมอืนรปูไข่ขนาดประมาณ 138 กว่าตารางกโิลเมตร โดยรอบเมอืง
จะมากดว้ยล าคลองน้อยใหญ่ทีซ่อกซอนอยู่ทัว่เมอืง ท าใหไ้ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่ง
สายน ้าและเมอืงแห่งอาคารสวยร ่ารวยโบสถ์วิหารดงัเช่นที่ใครๆ พากนัมอบ
สมญานามใหก้บับรจูจว์่า “เวนิสแห่งยโุรปเหนือ”  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เทีย่วชมบรรยากาศสวยๆ ของเมอืงบรจูจ ์พรอ้มชมแลนด์
มาร์กเด่นๆ ของเมืองไม่ว่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร ์
(Market Square) ยา่นใจกลางเมอืงบรจูจเ์หมาะทัง้จะเดนิ
เที่ยว นัง่รถม้าหรอืนัง่เรอืชมคลองที่มอียู่มากมายหลาย
สาย มีอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเน
ซองสป์ะปนกนัอยูล่ะลานตาบอกไดเ้พยีงสัน้ๆ ว่าสวยงาม
มาก ออกเดนิทางต่อไปยงัเมอืง เกนท์ (Ghent) หนึ่งใน
เมอืงใหญ่ของเบลเยยีม ทีย่งัอนุรกัษ์อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่เอาไว ้สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง 
และโบสถ์เก่าแก่ เราจะได้เห็นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มมีาตัง้แต่ยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตีน 
(Gravensteen) ที่เคยเป็นทัง้ที่อยู่อาศัยของขุนนาง ศาลาว่าการ และคุก ปัจจุบันได้ถูกบูรณะและให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายใน และที่ใจกลางเมืองเก่าเกนท์เราจะได้เห็น โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. 
Nicholas’s Church) โบสถข์นาดใหญ่อลงัการและมากดว้ยประวตัศิาสตรส์ าคญั โบสถ์เซนต์นิโคลสันี้มอีายุ
กว่า 700 ปี สวยสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ มาทีเ่มอืงเกนทก์ต็้องมาชมโบสถ์นิโคลสันี่ละ จากโบสถ์
เซนต์นิโคลสั เดนิไปอกีนิดกจ็ะเจอกบัหอคอยสูงใหญ่ของ มหาวิหารเซนต์บาโว (St. Bavo’s Cathedral) 
โบสถ์โบราณทีส่ามารถยอ้นประวตัไิปไดก้ว่า 1,000 ปี แต่ยงังดงามดว้ยการตกแต่งและออกแบบในศลิปะ
สไตลโ์กธคิ ถอืเป็นอกีหนึ่งจดุเชค็อนิเมอืงเกนทท์ีไ่มค่วรพลาด 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Leopold Oudenarde หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  Oudenaarde – บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม – อมัสเตอรด์มั - Lelystad 
เ ช้ า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางดว้ยรถโคช้สู่เมอืง บรสัเซลส ์(Brussels) ศูนยก์ลางการบรหิารและพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการเป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ และเป็นศูนยร์วมสถานทีท่่องเทีย่ว 
 
 



  

 

 
 
 
เก่าแก่จนถงึใหม่ร่วมสมยั จะเดนิเทา้ชมพพิธิภณัฑก์็มมีากมายชมวนัเดยีวไม่มหีมด ถ้าเป็นแหล่งช้อปป้ิงก็ยิง่ไม่ต้องขยาย

ความเพราะมมีากทัง้ตลาดจนถงึห้างสรรพสนิค้าชื่อดงั แต่มาถงึเบลเยยีมก็ต้องแวะไปชมจตุัรสัที่ได้ชื่อว่า 
สวยทีสุ่ดในโลก จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก้เมื่อปี 
1983 แต่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ลอ้มดว้ยบรรดาอาคารเก่าทีอ่อกแบบสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมบา
รอก โกธิกและนีโอโกธิก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของ
ประเทศ ครกึครืน้เพราะมรีา้นค้า รา้นอาหาร โรงแรมที่พกั ศลิปินวาดภาพ กลางลานจดัเป็นเหมอืนตลาด
ขายต้นไมด้อกไม ้ท่ามกลางความสวยงามของอาคารต่างๆ รอบจตุัรสักรองด ์ปลาซแลว้ ศาลาว่าการกรงุ
บรสัเซลส ์(Brussels Town Hall) ยงัเป็นอกีสิง่ก่อสรา้งหนึ่งประจ าเมอืงทีส่วยงามโดดเด่นและน่าสนใจ ตวั
อาคารกว็่าสวยแลว้จากการตกแต่งอยา่งละเอยีดใหทุ้กมุมประดบัประดาตวัรปูปั้นนักบุญทัง้หลาย เชื่อว่าใคร
กต็ามทีไ่ด้ไปเที่ยวบรสัเซลลสโ์ดยเฉพาะในย่านจตุัรสักรองด์ ปลาซเป็นต้องพากนัไปชม แมนเนเกน พิส 
(Manneken Pis) รูปหล่อเดก็น้อยเปลอืยกายสูงเพยีงประมาณ 60 เซนตเิมตรที่ดงัระเบดิไปทัว่โลกด้วย
เอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนใครเพราะเจา้เดก็คนนี้อยู่ในอริยิาบททีก่ าลงัยนืฉี่ชวนใหอ้มยิม้ดว้ยความน่าเอน็ดูเมื่อ
ไดพ้บเหน็ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แลว้กไ็ดเ้วลาต้องโบกมอืลาเมอืงบรสัเซลส ์เพื่อไปเทีย่วกนัต่อทีเ่มอืง รอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เมอืงท่าที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกและเป็นจุดเทยีบท่าของเรอืขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศ ท าใหเ้มอืงรอตเทอดามมคีวามทนัสมยัและมากดว้ยอาคารสวยแปลกตา และเรากไ็ม่พลาดทีจ่ะไป
เทีย่วชมและเชค็อนิทัง้ สถานีเซน็ทรลั (Centraal Station) ศูนยก์ลางการคมนาคมของเมอืงรอตเทอดาม 
พรอ้มทัง้ออกแบบอาคารใหดู้สวยทนัสมยัทเีดยีว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมอืงที่
มากมายด้วยสนิค้าและอาหารหลายชนิด จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คอืหลงัคาที่สรา้งขึน้ครอบตลาด ให้ผู้คน
ไดม้าเลอืกซือ้ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร และเมื่อตกเยน็ทีเ่พดานจะมกีารเล่นแสงสต่ีางๆ สวยงามอ
ลงัมาก  

 แลว้กไ็ดเ้วลาเดนิทางต่อไปยงัเมอืง อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก Lelystad – กีรธ์ฮอรน์ – อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นัง่รถโค้ชไปยงัเมอืงแห่งคลอง กีรธ์ฮอรน์ (Giethoorn) เมอืงที่ไม่มรีถราใหเ้หน็ จะมกี็แต่เรอืภายในเมอืง

เท่านัน้ เมอืงนี้ไม่มถีนนใหร้ถแล่นไปมา เพราะเมอืงทัง้เมอืงจะมแีต่แม่น ้าล าคลองซอกซอนไปในตรอกซอย 
เสน่ห์ของเมอืงนี้คอืไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยเรอื นอกเหนือจากเรอืก็จะมจีกัรยาน แต่นัง่เรอื
ชมคลองนี่แหละเหมาะกบัการเทีย่วกรีธ์ฮอรน์ทีสุ่ดแล้ว ทุกวนันี้มนีักท่องเที่ยวเดนิทางไปยงักรีธ์ฮอรน์มาก
อยู่เหมอืนกนัและกม็กัจะนัง่เรอืสวนกนัไปมาในคลองเมื่อยามเที่ยวชมเมอืง ล่องเรอืชมคลองท่ามกลางแนว
ทวิทศัน์สองขา้งทางทีเ่ป็นสนามหญ้า สวน อาคารบ้านเรอืน รา้นคา้ รา้นกาแฟ พพิธิภณัฑ ์เรอืจะพาเราฝ่า



  

 

สายน ้าในคลองใหไ้ดส้มัผสัสายลมเยน็ทีส่วนมาเบาๆ ใหพ้อชื่นใจ ลอดใต้สะพานไมก้ว่า 180 แห่งทีส่รา้งไว้
ส าหรบัเดนิขา้มสองฝัง่คลอง  

 

   
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลบัสู่เมอืง อมัสเตอรด์มั เมอืงสวยทีต่ ัง้อยู่รมิ “แม่น ้าอมัสเตล” (Amstel River) อมัสเตอรด์มัน่าจะ

เป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีวในโลกทีไ่ดร้บัฉายาเป็น “เมอืงหลวงแห่งจกัรยาน” เพราะประชากรในอมัสเตอรด์มั
ใช้จกัรยานเป็นพาหนะประจ าตวั ซอกซอยทัว่อมัสเตอร์ดมัมขีองดเีต็มไปหมด ทัง้ร้านสนิค้าที่ระลกึ ร้าน
กาแฟเก๋ๆ พพิธิภณัฑ ์หรอืแวะนัง่เล่นในสวนสาธารณะกย็ิง่เพลนิจนอาจจะลมืเวลาไปเลย เมอืงอมัสเตอรด์มั 
นอกจากจะส าคญัด้วยการเป็นเมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ล้ว ยงัได้ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกที่
มากทัง้ดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละสถานทีท่่องเทีย่วมากมายโดยเฉพาะที ่จตัุรสัดมั (Dam Square) ทีเ่ปรยีบได้
กบัใจกลางเมอืงอมัสเตอร์ดมั เป็นสถานที่ส าคญัในประวตัิศาสตร์ ที่กลางจตุัรสัจะมอีนุสาวรยี์แห่งชาติ ที่
ระลกึแห่งผูเ้สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 ตัง้อยู่ น าทุกท่าน ล่องเรือกระจก ล่องไปตามแม่น ้าไรน์เพื่อได้
ชมเมอืงในอกีมมุ เหน็ยา่นไชน่าทาวน์ ผ่านยา่นชุมชนชาวยวิทีเ่คยอพยพมาจากทัว่ยุโรปแลว้มาตัง้รกรากใน
ยุคกลาง หนึ่งในความสามารถทีโ่ดดเด่นของชาวยวิในเนเธอรแ์ลนดค์อืการเป็นช่างเจยีระไนเพชร  และถงึ
ขัน้ชาวยวิหลายรายเปิดรา้นเพชรเป็นของตวัเองซึง่มรีา้นหนึ่งทีเ่ราอยากน าเสนอ เขา้ชม โรงงานเจียระไน
เพชร GASSAN รา้นจ าหน่ายและโรงงานผลติเพชรซึง่เป็นกจิการของชาวเนเธอรแ์ลนดท์ีด่ าเนินกจิการมา
นานถงึ 71 ปีแลว้ นี่คอืแหล่งเจยีระไนเพชรระดบัโลกทีค่วรค่าใหแ้วะชมมาก ความพเิศษของกสัซนัคอืไม่ได้
เป็นแค่ร้านจ าหน่ายเพชรเท่านัน้ แต่จะเปิดพื้นที่ให้ชมและเรยีนรู้วธิ ีการคดัสรรเพชร รวมทัง้ได้ชมการ
เจยีระไนโดยช่างฝีมอืดว้ย นอกจากนี้ภายในโรงงานยงัมพีืน้ทีข่องพพิธิภณัฑเ์ลก็ๆ ทีจ่ ัดแสดงภาพเก่า เสื้อ
กฬีาและลายเซ็นของเหล่านักฟุตบอลชื่อดงัทมีชาติเนเธอร์แลนด์และบรรดาโค้ชที่มสีายสมัพนัธ์อนัดกีบั
เจา้ของโรงงานเพชรกซัซนัแห่งนี้ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ Lelystad –โวเลนดมั – หมู่บ้านกงัหนั ซานน์สคนัส ์– อมัสเตอรด์มั (สนามบิน) 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดมั (Volendam) ที่ถึงแม้จะไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่คกึคกั แต่ด้วยการที่เป็น

หมูบ่า้นเลก็ๆ พรอ้มดว้ยบรรยากาศสดชื่นสบายๆ พรอ้มดว้ยสสีนัของตวัอาคารทีด่แูลว้สดใส ท าใหเ้ป็นเมอืง
ที่น่าเดนิเล่นชลิล์ๆ สองฝัง่ถนนใจกลางหมู่บ้านนัน้เต็มไปด้วยมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นขายของที่
ระลกึ  



  

 

 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ก็เดนิทางไปยงั หมู่บ้านกงัหนัลม ซานส์สคนัส์ (Zaanse Schans) ที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

อมัสเตอรด์มั ทีน่ี่เราจะไดเ้หน็บา้นไมส้ไตลฮ์อลแลนดแ์ท้ๆ  กงัหนัลมเก่าแก่ทีบ่างตวัยงัคงท างานไดเ้ป็นปกต ิ
ไดส้มัผสับรรยากาศชนบทของชาวเนเธอรแ์ลนด ์ภายในหมู่บา้นยงัม ีพิพิธภณัฑซ์านส ์(Zaans Museum) 
ซึง่ภายในนอกจากการจดัแสดงวธิชีวีติของชาวดตัชแ์ลว้ ก็มกีารสาธติวธิกีารท ารองเทา้ไมแ้ละการท าชสีให้
ชมดว้ย  

   
  

ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
21.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK150 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.30 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 

 
 

วนัเดินทาง ราคา 

สิงหาคม 10-17 ส.ค. 62 

43,900 กนัยายน 18-25 ก.ย. 62 

ตลุาคม 13-20 / 20-27 ต.ค. 62 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 



  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน)  

(หลงัจองภายใน24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
 
 



  

 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทัน้ี และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสู่ภมูลิ าเนา พรอ้มกบัหนังสอืรบัทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  



  

 

9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  
9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ด้ช าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิ
ท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 
 


