
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14332 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE: CX881 เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์8วนั 5คนื   

 

เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 8 วนั 5 คนื  
แฟรงเฟิรต์ เมอืงโคโลญจน ์ มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่ เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์ 

เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั  พระราชวงั

อมัสเตอรด์มั 

เดนิทางโดยสายการบนิ คาเธย่แ์ปซฟิิค Cathay Pacific (CX) 

 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

23 – 30 ตลุาคม 62 39,900 

ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant  
20,000 บาท 

12,500 31  

18 – 25 พฤศจกิายน 62 39,900 12,500 31  

03 – 10 ธนัวาคม 62 39,900 12,500 31 
 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 4,000** 



 FLIGHT:  
 DEPARTURE: CX702  BKK-HKG 19.10-22.50 // CX289 HKG-FRA  00.35-06.45+1 
 RETURN :      CX270  AMS-HKG 12.45-06.55+1 // CX619 HKG-BKK  09.10-11.15 
 
*หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 23 – 30 ตลุาคม 62 

ไฟลท์ขาไปจะเป็น  CX704  BKK-HKG 18.55-22.55 // CX289 HKG-FRA  00.35-06.45+1 

 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก    

15.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออก

บตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

 

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

19.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific 

Airways เทีย่วบนิที ่CX702 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

22.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง แวะรอเปลีย่นเครือ่ง **บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

 

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – แฟรงเฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– เมอืงโคโลญจน ์– มหาวหิาร

โคโลญจน ์                                                                                                        อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                 

00.35 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX289 

http://bit.ly/2NMk5YE


06.45 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา)  เมอืงแหง่ศนูยก์ลางทางพาณชิยกรรมและการธนาคารของ

เยอรมนี จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) 

(ระยะทาง13ก.ม.ใชเ้วลา 30นาที) เมอืงที่ตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้าไมน์ ของ

ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตติ่อเนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคย

เป็นเมอืงทีก่ษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิี

ราชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากนี้เมอืงแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางของ

การคมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมอืงทีม่คีวามร ่ารวยมาก

ทีสุ่ดในสหภาพยุโรปอกีดว้ย จากนัน้ น าท่านชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ 

(Frankfurt Cathedral)(ถา่ยรปูดา้นนอก) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุแห่งเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถูกสรา้งขึน้แบบกอธคิ ในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ใน

อดตีกาลมหาวหิารแห่งนี้ยังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่ง

โรมันครสิตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตัง้แต่

ศตวรรษที ่19 เป็นตน้มา จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัโรเมอร ์(Romer 

Square) เป็นหัวใจของเมอืงเก่าเล็กๆ เป็นสิง่ก่อสรา้งประวัตศิาสตรท์ีย่ังคง

หลงเหลือภายหลังสงครามโลกครัง้ที่สอง ที่บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบดิจากฝ่าย

พันธมติรเมือ่คนืวันที ่22 มนีาคม ค.ศ. 1944 อาคารบรเิวณนี้ประกอบดว้ย โบสถ์

เซนตน์โิคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยคุกลางลักษณะกรอบไมซ้งุ งาน

ประติมากรรมงดงามนี้ชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น า้พุแห่งความ

ยตุธิรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแหง่ความยตุธิรรมชือ่จสัทเิตยี 

(Goddess Justitia) ตัง้อยูก่ลางจัตรัุสมอืซา้ยถอืตราชัง่แตม่อืขวาถอืดาบดูน่า

เกรงขาม บริเวณเดียวกัน เป็นที่ตั ้งของ ศาลาว่าการเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ 

(Frankfurt City Hall) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคารประกอบดว้ยรูปปั้นของจักรพรรดิ

โรมันอันศักดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกูลขุนนางและนาฬกิาอันแสดงถงึสัญลักษณ์แห่งความ

เทีย่งธรรม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่ (เมนอูาหารจนี) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคโลญจน ์(ระยะทาง190ก.ม.

ใชเ้วลา 2 ชัง่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยูฝ่ั่ง แมน่ ้าไรน์ (Rhine 

River) และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีเ่คยอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของพวกโรมั น  จ าก นั้น  น าท่า นชมมหาวิหาร

โคโลญจน ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) ชาวเยอรมันเรียกว่า 

DOM เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ 

วหิารแหง่นี้ใหญแ่ละสงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ (Gothic) ปัจจุบันมหาวหิาร

โคโลญจน์นับเป็นจุดหมายส าคัญของเมอืงโคโลญจน์

และของประเทศเยอรมนี ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1996 ยา่นถนนคน

เดนิ Hohe Straße สองขา้งของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้คลาคล า่ไปดว้ยผูค้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที2่ (เมนอูาหารทอ้งถิน่)  

 ทีพ่กั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทาง

บรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ**  

วนัทีส่าม         ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์– เมอืงบรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสัแกรนด ์พาเลส  

                                                                                                                                                      อาหาร เชา้,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง79ก.ม.ใชเ้วลา 1 

ชัง่โมง)  อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าอยา่งจุใจ อาทเิชน่ 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 2.30ชัง่โมง)  เมอืงหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม (Belgium) ตัง้อยูใ่นทวปียโุรปตะวันตกเฉียงเหนอื เบลเยีย่มเป็นประเทศเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

กว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม 

เหมอืนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโร

แมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คีู่บา่วสาวนยิมมาฮันนีมนู

กัน ดว้ยตกีรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมส าคัญๆ 

เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวด้ว้ยความ

งดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย่างครบถว้น 

นอกจากนี้เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นที่ตัง้ของสถานที่

ราชการทีม่คีวามส าคัญของสหภาพยโุรป อยา่งเชน่ 

ส านักงานใหญข่องสหภาพยโุรป และ Nato จากนัน้ น าทา่น ถา่ยรปูกบัอะตอมเมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็น

ประตมิากรรมรูปอะตอมมหมึา ซึง่เป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครัง้แรกของกลุ่มประเทศยโุรปเมือ่ปี ค.ศ. 1959 

ผ่านชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณ

พระราชวังทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ห่งเบลเยีย่ม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แม

นาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืปัสสาวะ ซึง่

เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ถา่ยภาพกบั จตัรุสักรองด ์ปลาซ (Grong 

Plas) หรอืทีจ่ะเรยีกกนัอกีอย่างว่า จตัุรสัแกรนด ์พาเลส 

(Grand Palace) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรัสเซลล์ เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วอันดับหนึง่ของประเทศเบลเยยีม ไดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงาม

มากทีส่ดุของยโุรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก่ สถาปัตยกรรมแบบ

บาร็อค, โกธิค และ นีโอโกธคิ เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดา

สถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึง่อาคารสว่นใหญ่นัน้จะสรา้งมาตัง้แต่สมัย

ยคุกลาง โดยแต่ละอาคารทีล่อ้มรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมคีวามสูงสง่างามเป็นอยา่งยิง่ อดตีอาคารเหล่านี้เคยถูก

ท าลายดว้ยน ้ามอืของทหารฝร่ังเศสทีใ่ชปื้นใหญ่ยงิท าลายทิง้ หลังจากทีก่องทัพฝร่ังเศสพ่ายเเพอ้ยา่งยับเยนิที่

สงครามวอเตอรล์ ูโดย ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

1998 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที4่ (เมนูอาหารจนี) จนสมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง 

เลเวอรค์เูซน่ ระยะทาง 25กม. 30 นาท ีจากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  

         ทีพ่กั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   

**หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

วนัที่ส ี ่            เมืองบรสัเซลล ์– เมืองบรูจส–์ จตัุรสัเมืองเก่า – ศาลาว่าการเมืองบรูจจ ์– โบสถพ์ระแม่มาร ี–  

โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์– เมอืงเกนต ์– มหาวหิารเซนต ์บราโว – ปราสาทกราเวนสตนี – เมอืงแอนท์

เวริป์ – โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์– ศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์                                เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที5่   

จากนัน้ น าน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบรูจส ์(BRUGES) (ระยะทาง109ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชัง่โมง) เมอืงทีถู่กกล่าว

ขานวา่เป็นเวนสิแห่งตอนเหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมัยยคุกลาง จนรับการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO จนกระทั่งเดนิทางถงึเมอืงบรูจส ์น าท่านชมเมอืงบรูจน ์เมอืงหลวง

ของแควน้ฟลันเดอร ์ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่ ของยโุรป ในอดตีบรจูสเ์คยเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญของ

เบลเยีย่ม แต่เมือ่เมอืงถูกปิดลอ้มไม่มทีางออกทะเล จงึเสยีความเป็นเมอืงท่าใหแ้ก่แอนตเ์วริป์ ซึง่กลายมาเป็น

ท่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของเบลเยีย่ม จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่จตัรุสัเมอืงเกา่ เพือ่น าท่านถ่ายรูปคู่กับหอระฆัง และ

ศาลาวา่การเมอืงบรจูจ ์(Belfry & Halle) ศาลาว่าการและหอระฆังแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1248 หอระฆัง

แห่งนี้มีความสูงประมาณ 83 เมตร และมีระฆังอยู่ประมาณ 47 อันที่ยังคงอยู่บนหอระฆัง ปัจจุบันที่แห่งนี้

เปรยีบเสมอืนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบรูจจแ์ห่งนี้ จากนัน้ น าท่านชม โบสถพ์ระแมม่าร ี(Church of Our 

lady) โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากนี้หา้มพลาดชม

ประตมิากรรมแกะสลักจากหนิออ่นทีดู่วจิติร และงดงามชือ่ว่า“Madonna & Child” จากการรังสรรคโ์ดยศลิปินชือ่

กอ้งโลกชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล จากนัน้ น าท่านชมโบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy 

Blood)(ถา่ยรปูดา้นนอก) ซึง่จะมกีารแหพ่ระธาตขุึน้ทกุปีในวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์  

 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที6่ (เมนอูาหารจนี)   

บา่ย              น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกนต ์(Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใชเ้วลา 1ชัง่โมง) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 

ของเบลเยีย่ม ถนนหนทางผังเมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยุคกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่ว่าเป็นรองนครปารสีเพยีง

แห่งเดยีว น าท่านชมเมืองเกนตซ์ ึง่แปลว่าการรวมกันของแม่น ้าสองสาย เพราะที่ตัง้ของเมืองอยู่บรเิวณที่

แม่น ้าสเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River แม่น ้าสองสายนี้เป็นเสน้เลอืดลอ่เลีย้งเมอืง

อนัรุง่เรอืงในอดตีนานนับศตวรรษและยังคงตอ่เนื่องจวบจนปัจจบุนั จากนัน้ น่าทา่นชม ปราสาทกราเวนสตนี 

(Gravensteen) (ถ่ายรูปดา้นนอก) หนึ่งในแลนดม์ารค์สา่คัญใจกลางเมืองเกนทป์ราสาทหนิที่มคีวาม

สวยงาม ตัง้อยูร่มิคลองใจกลางเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1180 โดยเคาน์ทฟิลลปิแหง่แควน้อัลซาส เพือ่เป็น

ทีพ่่านักของเหลา่อัศวนิในชว่งสงครามครูเซด ต่อมาถูกซือ้ขึน้โดยสภาเมอืงเกนท ์และถูกแปลงเป็นหนึง่ใน

พพิธิภัณฑป์ระจ่าเมอืงในทีส่ดุ จากนัน้ น่าท่านชม มหาวหิารเซนต ์บราโว (St. Bravo Cathedral) 

(ถ่ายรูปดา้นนอก)  สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์ส ที ่5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ ภายในมหาวหิารประดับประดา

ดว้ยกระจกสแีละแท่นบชูารวมไปถงึงานจติรกรรมและประตมิากรรมทีม่คีา่หลายชิน้ ทัง้ผลงานประตมิากรรม

หนิออ่นแบบบาโรค และธรรมาสนห์รอืแทน่สา่หรับเทศนาสัง่สอนของนักบวช ศลิปะแบบร็อกโคโค ่จากนัน้ น า

ท่านชม หอระฆงัประจ าเมอืง (THE BELFRY) (ถ่ายรูปดา้นนอก) ทีส่งูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเดน่

ของเสน้ขอบฟ้า ทีด่า้นล่างนัน้เป็น หอประชมุสงฆ ์(CLOTH HALL) ทีม่มีาตัง้แตท่ศวรรษที ่15 และไดร้ับ

เกยีรตเิป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าท่านเดนิเลน่ชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนน

สายเกา่แกข่องเมอืงเกนท ์เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในเมอืงโดยจะมอีาคารเกา่แกต่ัง้แตส่มัยยุคกลางเรยีงราย

อยู่สองฝ่ังถนน จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชัง่

โมง) เมอืงใหญอ่นัดบั 2 รองจากเมอืงบรัสเซลสข์องประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) เมอืงแอนทเ์วริป์เป็นทีรู่จั้ก

กันว่าเป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 70% มกีารซือ้ขายกันทีเ่มอืงแหง่นี้ นอกจากนี้ยังโดด

เดน่ทัง้เรือ่งแฟชัน่แนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย จากนัน้ น าทา่นชม โบสถแ์หง่เจา้

หญงิ (Cathedral of Our Lady)(ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ทีส่งูทีส่ดุในประเทศ

เบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึความงดงามทีถู่กประดับตกแตง่อย่างวจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้

ประต ูรปูปัน้ ทางเดนิ เรยีกไดว้่าทุกอย่างงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รูเบ็น 

(Peter Paul Rubens) ซึง่เป็นศลิปินชือ่ดงั ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ ืน่ชอบศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์หง่นี้ 

จากนัน้ น าท่าชมศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall)(ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึง่ตัง้ตระหง่าน

อยู่ทางทิศตะวันตก ก็เป็นสิง่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวไดม้ากมายเช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท์ี่

ผสมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กบัอติาเลยีนไดอ้ยา่งลงตวั   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที7่ (เมนอูาหารทอ้งถิน่)   

         ทีพ่กั: Tulip Inn Antwerpen  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่กัไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

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

            ยา่นบนิเนนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที8่   

 จากนัน้ น าทา่นสูเ่มอืงรอตเตอรด์มั (ROTTERDAM) (ระยะทาง126ก.ม.ใชเ้วลา 2ชัง่โมง) เเมอืงทา่หลัก และ

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ามาส (MAAS RIVER) และยังเป็นเมอืงท่า

ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  ในปี ค.ศ. 2007 เมอืงนี้ไดรั้บ

การส่งเสรมิการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม 

ปัจจุบันเมอืงรอตเตอร์ดัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในยุโรป 

อเมรกิา และแอฟรกิา ท าใหท้ีน่ี่มรีะบบการขนส่งทีด่ไีม่ว่าจะ

เป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือ ภายในประเทศ เช่น 

รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสั รถราง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรง

เวลา จากนัน้ น าทา่นถา่ยรปูกบั บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มููส (Kiji 

kubus The Cubic Houses) (ถ่ายรูปดา้นนอก)  กลุ่ม

อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลังซึง่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ

การออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem จากนัน้ น าท่านชม Grote of  St. 

Laurenskerk(ถ่ายรูปดา้นนอก) โบสถแ์ห่งนี้คอืสถาปัตยกรรมแบบโกธคิเพยีงแห่งเดยีวในเมอืงนี้ ตัง้อยูจุ่ด



ศนูยก์ลางของเมอืง นับวา่เป็นสถานทีส่ าหรับงานเฉลมิฉลอง รวมไปถงึการจัดพธิกีารทางศาสนาส าคญัตา่งๆ ทีไ่ด ้

ถูกสรา้งครัง้แรกในปี ค.ส. 1400 และถูกการบรูณะฟ้ืนฟอูกีทใีนปี ค.ศ. 1950 หลังจากทีโ่ดนสงครามถล่มเมอืง

อยา่งหนัก จากนัน้ น าทา่นสู ่กรงุเฮก (THE HAGUE) (ระยะทาง23ก.ม.ใชเ้วลา 45นาท)ี  เมอืงใหญ่เป็นอันดับ 

3 ของเนเธอรแ์ลนด ์รองจากกรุงอัมสเตอรด์ัมและรอตเตอรด์ัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลดัตช ์อาคาร

รัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแหง่รัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงทีป่ระทับของพระราชนิแีหง่เนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย  

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่9  (เมนอูาหารจนี)   

บา่ย                น าท่านผ่านชม ยา่นบนิเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นยา่นเก่าแก่ของเมอืงเฮก และเป็นทีต่ัง้ของ หอคอยแห่ง

อศัวนิ (Hall of Knights) ถกูใชเ้ป็นสถานทีก่ล่าวพระราชด ารัสของกษัตรยิต์อ้นรับพระราชอาคันตุกะ และเป็นจัด

ประชมุรัฐสภาหรืองานส าคัญๆประจ าเมอืง จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) 

(ระยะทาง65ก.ม.ใชเ้วลา 1ชัง่โมง) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอมัสเทล (AMSTEL) 

เริม่กอ่ตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรประมาณ 1.5 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์กลางทาง

ประวัติศาสตร์ ที่ส าคัญแห่งหนึ่ง

ของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที1่7 ซึง่เป็นชว่งยุค

ทองของเนเธอร์แลนด์เดนิเที่ยว  

Dagelijkse Groemarkt เป็น

ถนนชอ้ปป้ิงส าคัญของเมืองสอง

ขา้งทางเรยีงรายดว้ยรา้นคา้ สนิคา้ทอ้งถิน่ รา้นอาหารและคาเฟ่

ตามอาคารเก่า จากนั้น น าท่านชมกรุงอมัสเตอรด์มั ดว้ย

บรรยากาศการลอ่งเรอืหลงัคากระจก เรอืจะลอ่งไปตามล าคลอง

ของเมอืง ที่จะใหท้่านไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบชาวดัชตถ์ูกสรา้งมา

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ี

ตะขออยู่ชัน้บนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น 

ระหว่างล่องเรือผ่านบา้นเรือนแพที่อยู่ร ิมคลองที่มีอยู่มากถึง 

2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของอัมสเตอดัม จากนัน้

เรือจอดส่งท่านที่สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ

เนเธอร์แลนด์ ไดรั้บการยกย่องว่าดทีี่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขัน้ตอนการ  คัดเลือกเพชร โดยละเอยีดจาก

วทิยากรผูช้ านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนใหเ้ป็นอัญมณีทีม่คี่าทีส่ดุ ส าหรับท่านทีต่อ้งการเป็นเจา้ของอัญ

มณีล ้าคา่ เชญิทา่นเลอืกซือ้เพชรชัน้ดพีรอ้มรับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที ่10 (เมนอูาหารทอ้งถิน่)   

         ทีพ่กั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   

**หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

 

วนัทีห่ก           อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – พระราชวงัอมัสเตอรด์มั  

  จตัรุสัดมัสแควร ์-                                                                                                 อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่1  

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส(์ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา 30นาท)ี 

หมู่บ า้นอนุ รักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่แล ะวิถีชีว ิตของชาว

เนเธอรแ์ลนด์สมัยก่อนที่มกีลิน่อายหรือสัญลักษณ์ของความ

เป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น อดตีในหมูบ่า้นนี้มกีังหัน

ลมกว่า 800 ตัวทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่อาจจะลด

นอ้ยลงไปบา้งในปัจจุบันและไดเ้ปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หผู้ค้นได ้

เขา้ชม นอกจากหมูบ่า้นซานส ์สคันส ์ยังมโีรงสาธติวธิกีารท า

ชสี และท ารองเทา้ไมใ้หท้่านไดเ้ขา้ชม อสิระใหท้่านเทีย่วชม

หมู่บา้นน่ารักแห่งนี้ จากนั้น น าท่านเดนิทางไปชมหมู่บา้น

ชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใช ้

เวลา 30นาท)ี  ทีเ่คยตัง้อยู่บรเิวณปากอ่าวน ้าเค็มของทะเล 



“ไอซเ์ซลเมยีร”์ กอ่นทีรั่ฐบาลไดส้รา้งเขือ่นสงูใหญ่ปิดทะเลเพือ่สรา้งเป็นก าแพงกัน้น ้าท่วมและจัดท าเป็นแหล่ง

อนุรักษ์น ้าจดื หลังจากนัน้โวเลนดัมจงึกลายเป็นเมอืงรมิทะเลน ้าจดื ทีย่ังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดัง้เดมิเอาไวอ้ยา่ง

น่าสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยากาศรมิน ้าทีม่อีากาศสดชืน่ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น ชมเมอืงและวถิีชวีติของ

ชาวประมงดัชช ์ทีย่ังคงอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักๆ ภายในเมอืงหมู่บา้นชาวประมงแห่งนี้

จนกระทั่ง จากนัน้ น าทา่น น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่12  (เมนอูาหารจนี)   

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

เป็นศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตรยิ ์

Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยของ

ราชวงศปั์จจบุันนี้ พระราชวังแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นทีรั่บรองพระ

ราชอาคันตกุะของพระราชนิ ีจากนัน้ น าท่านเดนิเทีย่วชมและ

เลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) 

ศูนยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารที่

เสยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที่

หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่

จักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ น าทา่นเดนิทางสู ่

ยา่นคาลเวอรส์ตรสั (Kalverstraat) เป็นถนนสายหลัก

ของการชอปป้ิงของเมอืงอมัสเตอรด์ัม โดยรา้นเสือ้ผา้สว่นมากจะเป็นรา้นแบรนดท์ั่วไปทีค่ณุสามารถพบเห็นไดต้าม

เมอืงหลักๆทั่วโลก (อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

 ทีพ่กั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)   

**หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมในมวินคิ ตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ**  

 

วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั–ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก        

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6) 

09.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มัเพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีม

ตัวเดนิทางกรงุเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดท้ าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

12.45 น.        ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เทีย่วบนิที ่ CX270 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

06.55+1 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.10 น.       ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CX619 

11.15 น.       เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 31 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า29,000 บาท) 
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 



**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  





 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพัก
เมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิ Cathay Pacific Airways น า้หนกั 30 กโิลกรมัไมเ่กนิ 2 ใบ ถอืขึน้เครือ่งได ้7
กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยี
คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ76-80 
ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัที่มอีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ76-80 
ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้
ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมนีร้วม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 



 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
6.น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบสัราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG 
แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ที่
บงัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและ
ขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษิทัฯ 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (เบลเยีย่ม) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั  

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

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

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา
บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ
ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิา-มารดา 
จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนา
ใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

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

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

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

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณี
ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 



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

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

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสี่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 3 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได ้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) 
ซึง่ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใช้จ่ายเอง  จ าเป็นตอ้งเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดินทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 
(Sponsor) ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และ
ระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ช ้
เดนิทางเทา่นัน้   (กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Book bank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่
ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

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

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธเสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ชว่ย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่าน
จัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (เบลเยีย่ม) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    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     ⃣   แยกกนัอยู ่

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. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

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

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 



18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

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

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         กรณี
วซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณ ี
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
- กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
  - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่สถานทูต 

เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


