
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany Belgium Netherlands 8 D 5 N 
แฟรงกเ์ฟิรต์ - โคโลญ - บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม 

อมัสเตอรด์มั – ซานน์สคนัส ์– โวเลนดมั 

 
 
 

พิเศษ!! ล่องเรือกระจกชมเมืองอมัสเตอรด์มั 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั Bน 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าที�ใหก้ารตอ้นรบั

พรอ้มอาํนวยความสะดวก 
21.25 น.        ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที�ยวบินที� EKK73 

(บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 
วนัทีNสอง ดไูบ  - แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.50 น.      แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK43 (บรกิารอาหาร

และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
08.50 น.   เดนิทางถึงเมอืงแฟรงก์เฟิร์ต ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวั เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ 

เมอืงที�ไดช้ื�อว่าเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิของประเทศ เป็นที�ตั 4งของทั 4งตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื4อขาย
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งในยุโรป ส่วนอีกด้านก็คือการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงที�สุดอกีแห่งของโลกเช่นกนั แฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั 4งเครื�องบิน 
รถยนต์และรถไฟครบถ้วนกระบวนความ อลงัการไม่แพเ้มอืงหลวงอย่างเบอรล์นิเลย แฟรงก์เฟิรต์มอีาคาร
สูงละลานตาสลบัฉากกบัพพิธิภณัฑ์หลายแห่งที�ล้วนแต่เป็นอาคารที�บูรณะจากของเก่า มากมายไปด้วย
ความทนัสมยัผสมความโบราณคลาสสกิ ม ี“แม่นํBาไมน์” (Main) ไหลผ่านเมอืงและเป็นเสน้แบ่งใหแ้ฟรงก์
เฟิรต์แยกเป็นฝั �งเหนือและฝั �งใต้ ทางการแฟรงก์เฟิรต์จงใจแยกความเป็นเมอืงเก่าไวฝั้ �งใต้ โดยมฝัี �งเหนือ
เป็นศวิไิลซ์แห่งป่าคอนกรตี คราครํ�าไปดว้ยย่านธุรกจิ อาคารสูงระฟ้าจํานวนมากทําใหแ้ฟรงก์เฟิรต์ไดร้บั
ฉายาว่าเป็น “แมนฮตัตนัแหง่เยอรมนี” เนื�องจากการมทีศันียภาพคลา้ยกบัยา่นแมนฮตัตนัของสหรฐัอเมรกิา
นั �นเอง นําทา่นสู ่จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) จตุัรสัที�มชีื�อเสยีงและเก่าแก่ที�สดุของเมอืงซึ�งไดร้บัการบรูณะ
จนลบภาพเก่าๆ ที�เคยเสยีหายยบัเยนิจากสงครามโลกครั 4งที� A และยงัโดดเด่นอย่างที�สุดจาก “อนุสาวรยี์
เทพธดิา” ที�ยนืตระหงา่นในอริยิาบทมอืขวาถอืดาบมอืซา้ยถอืตาชั �ง โดยมอีาคารที�สวยงามในสไตลนี์โอโกธกิ
ชื�อว่า เรอเมอร์ (Romer) เป็นฉากหลงั ยงัม ีโบสถนิ์โคไลเคียรเ์คอ (Nikolaikirche) ที�ตั 4งชื�อตามชื�อของ 
นักบุญนิโคลสั (Nikolaus) ที�ชาวเมอืงใหค้วามศรทัธาเพราะเชื�อว่าท่านปกป้องคุม้ครองใหเ้มอืงรอดพน้จาก
ภยัธรรมชาติ รวมทั 4ง โบสถพ์อลเคียรเ์คอ (Paulskirche) ที�
เพิ�งสรา้งในปี NOPQA และใชเ้วลานานถงึ RR ปี ซึ�งเสยีหายอยูไ่ม่
น้อยจากสงครามโลกครั 4งที�  A แต่ส่วนที� เหลือรอดมาก็มี
พอสมควร ทางการบูรณะเพิ�มเตมิกส็วยงามดงัที�เหน็ถงึปัจจุบนั 
ในบางโอกาสใช้เป็นสถานที�จดัดนตรแีละงานสําคญัอื�นๆ ของ
เยอรมนีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  อิสระช้อปปิB งย่านถนน Zeil ทุกสิ�งที�ตอ้งการทุกอย่างที�กําลงัคน้หาอยากซื4อมอียูค่รบบนถนนสายนี4 เพราะ

เป็นยา่นถนนคนเดนิที�ยาวที�สุดในเยอรมนี เพราะฉะนั 4นจาํนวนรา้นคา้มากมายจงึเรยีงรายกนัยาวเหยยีดไป
จนสดุถนน ถนน Zeil เป็นยา่นชอ้ปปิ4 งหลกัของแฟรงกเ์ฟิรต์ มหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยูบ่นถนนเสน้นี4หลาย
แหง่ เชน่ “Galeria Kaufhof” ซึ�งมสีาขาอยูท่ ั �วประเทศ และสนิคา้ที�มจีาํหน่ายจะเป็นแบรนดเ์นมเสยีสว่นใหญ่ 
รวมทั 4ง “My Zeil” หา้งสรรพสนิค้าที�เปิดตวัไปในปี AYYQ เป็นหา้งฯ O ชั 4นที�มขีนาดใหญ่และอลงัการด้วย
สนิคา้ทั 4งแบรนดเ์นมและแบรนดท์ั �วไป มรีา้นคา้ยอ่ยและรา้นอาหารอกีมากมายแบบครบวงจร แถมบนชั 4น O 
ยงัมจุีดชมววิอกีดว้ย  

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําท่านเข้าสู่ทีNพกั ณ Plaza frankfurt congress hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีNสาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) อีกหนึ�งเมือง

ใหญ่ที�มีความสําคัญด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าเชื�อม
ระหว่างยุโรปตะวนัออกและตะวนัตก ดว้ยการที�เป็นหนึ�งใน
เมอืงที�เก่าแก่ที�สดุของเยอรมนี ทาํใหเ้มอืงโคโลญอดัแน่นไป
ด้วยประวัติศาสตร์อย่างเต็มเปี� ยม ตัวเมืองงดงามด้วย
อาคารและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั 4งแต่ช่วงยุคกลางและเร
เนสซองซ์ นอกจากนี4โคโลญยงัเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม
ที�ใหญ่ที�สุดของเยอรมนี และตดิอนัดบัต้นๆ ของยุโรปอกีดว้ย นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) หนึ�งในแลนด์มารก์ประจําเมอืงโคโลญ และเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวครสิต์นิกาย
โรมนัคาทอลกิมาตั 4งแต่เริ�มสรา้งในช่วงศตวรรษที� 13 ตวัโบสถ์นั 4นมขีนาดใหญ่และโดดเด่นดว้ยหอคอยแฝด
สงูเกอืบ 157 เมตร งดงามดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ตกแต่งดว้ยรปูปั4นนักบุญแสนประณีต ดว้ยการเป็นหนึ�งใน
สญัลกัษณ์สาํคญัของเยอรมนีและยุโรปทําใหม้หาวหิารโคโลญไดถู้กขึ4นทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปเรยีบรอ้ย
แลว้เมื�อปี 1996   

เทีNยง อิสระอาหารกลางวนั 
 อิสระช้อปปิB งทีN Designer Outlet Roermond หนึ�งในแหล่งช้อปปิ4 งชั 4นนําพร้อมด้วยบรรยากาศน่าเดิน 

แถมมากดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมใหดู้และเลอืกชอ้ปกนัอย่างเต็มที� ไม่ว่าจะเป็นเสื4อผา้ กระเป๋า หรอืรองเทา้ 
แบรนด ์Gucci, Armani, Calvin Klein, Burberry, Diesel และอกีมากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ทีNพกั Mercure hotel koeln west หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีNสีN  โคโลญญ ์– บรจูจ ์- เกนท ์
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางออกจากเมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนี มุง่หน้าไปยงั ประเทศเบลเยียม 
โดยจุดหมายของเราอยูท่ี� เมืองบรจูจ ์(Brugge) บรจูจเ์ป็นเมอืงเลก็รมิทะเลสาบ
ที�มทีรงเป็นเหมอืนรปูไขข่นาดประมาณ NlP กว่าตารางกโิลเมตร โดยรอบเมอืง
จะมากดว้ยลําคลองน้อยใหญ่ที�ซอกซอนอยูท่ ั �วเมอืง ทาํใหไ้ดช้ื�อว่าเป็นเมอืงแห่ง
สายนํ4าและเมอืงแห่งอาคารสวยรํ�ารวยโบสถ์วิหารดงัเช่นที�ใครๆ พากนัมอบ
สมญานามใหก้บับรจูจว์า่ “เวนิสแห่งยโุรปเหนือ”  

เทีNยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมอืงบรจูจ ์พรอ้มชมแลนด์
มาร์กเด่นๆ ของเมืองไม่ว่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร์ 
(Market Square) ยา่นใจกลางเมอืงบรจูจเ์หมาะทั 4งจะเดนิ
เที�ยว นั �งรถม้าหรอืนั �งเรอืชมคลองที�มอียู่มากมายหลาย
สาย มีอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเน
ซองสป์ะปนกนัอยูล่ะลานตาบอกไดเ้พยีงสั 4นๆ ว่าสวยงาม
มาก ออกเดนิทางต่อไปยงัเมอืง เกนท์ (Ghent) หนึ�งใน
เมอืงใหญ่ของเบลเยยีม ที�ยงัอนุรกัษ์อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่เอาไว ้สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง 
และโบสถ์เก่าแก่ เราจะได้เห็นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ที�มีมาตั 4งแต่ยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตีน 
(Gravensteen) ที�เคยเป็นทั 4งที�อยู่อาศัยของขุนนาง ศาลาว่าการ และคุก ปัจจุบันได้ถูกบูรณะและให้
นักท่องเที�ยวได้เข้าชมภายใน และที�ใจกลางเมืองเก่าเกนท์เราจะได้เห็น โบสถ์เซนต์นิโคลสั (St. 
Nicholas’s Church) โบสถข์นาดใหญ่อลงัการและมากดว้ยประวตัศิาสตรส์าํคญั โบสถเ์ซนตนิ์โคลสันี4มอีายุ
กว่า 700 ปี สวยสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ มาที�เมอืงเกนทก์ต็อ้งมาชมโบสถนิ์โคลสันี�ละ จากโบสถ์
เซนต์นิโคลสั เดนิไปอกีนิดกจ็ะเจอกบัหอคอยสงูใหญ่ของ มหาวิหารเซนต์บาโว (St. Bavo’s Cathedral) 
โบสถ์โบราณที�สามารถยอ้นประวตัไิปไดก้ว่า 1,000 ปี แต่ยงังดงามดว้ยการตกแต่งและออกแบบในศลิปะ
สไตลโ์กธคิ ถอืเป็นอกีหนึ�งจุดเชค็อนิเมอืงเกนทท์ี�ไมค่วรพลาด 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเข้าสู่ทีNพกั ณ Leopold Oudenarde หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีNห้า  Oudenaarde – บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม – อมัสเตอรด์มั - Lelystad 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางดว้ยรถโคช้สูเ่มอืง บรสัเซลส ์(Brussels) ศูนยก์ลางการบรหิารและพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ

การเป็นที�ตั 4งของหน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ และเป็น
ศูนย์รวมสถานที�ท่องเที�ยวเก่าแก่จนถึงใหม่ร่วมสมยั จะเดนิเท้าชม
พพิธิภณัฑก์ม็มีากมายชมวนัเดยีวไมม่หีมด ถา้เป็นแหล่งชอ้ปปิ4 งกย็ิ�ง
ไม่ต้องขยายความเพราะมมีากทั 4งตลาดจนถงึหา้งสรรพสนิค้าชื�อดงั 
แต่มาถึงเบลเยยีมก็ต้องแวะไปชมจตุัรสัที�ได้ชื�อว่า สวยที�สุดในโลก 
จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) ไดร้บัการขึ4นทะเบยีนเป็นมรดก
โลกโดยยเูนสโกเ้มื�อปี NQPl แต่สรา้งมาตั 4งแต่ศตวรรษที� Nt ลอ้มดว้ย
บรรดาอาคารเก่าที�ออกแบบสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมบารอก 
โกธิกและนีโอโกธิก ซึ�งส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาคารสิ�งก่อสร้างที�มี
ความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศ ครกึครื4นเพราะมรีา้นค้า 
ร้านอาหาร โรงแรมที�พกั ศิลปินวาดภาพ กลางลานจดัเป็นเหมือน
ตลาดขายตน้ไมด้อกไม ้ทา่มกลางความสวยงามของอาคารต่างๆ รอบ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จตุัรสักรองด์ ปลาซแล้ว ศาลาว่าการกรุงบรสัเซลส์ (Brussels Town Hall) ยงัเป็นอีกสิ�งก่อสร้างหนึ�ง
ประจําเมอืงที�สวยงามโดดเด่นและน่าสนใจ ตวัอาคารก็ว่าสวยแล้วจากการตกแต่งอย่างละเอยีดใหทุ้กมุม
ประดบัประดาตวัรูปปั4นนักบุญทั 4งหลาย เชื�อว่าใครก็ตามที�ได้ไปเที�ยวบรสัเซลลสโ์ดยเฉพาะในย่านจตุัรสั
กรองด ์ปลาซเป็นต้องพากนัไปชม แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหล่อเดก็น้อยเปลอืยกายสูงเพยีง
ประมาณ xY เซนติเมตรที�ดงัระเบิดไปทั �วโลกด้วยเอกลักษณ์ที�ไม่เหมือนใครเพราะเจ้าเด็กคนนี4อยู่ใน
อริยิาบทที�กาํลงัยนืฉี�ชวนใหอ้มยิ4มดว้ยความน่าเอน็ดเูมื�อไดพ้บเหน็ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แลว้กไ็ดเ้วลาตอ้งโบกมอืลาเมอืงบรสัเซลส ์เพื�อไปเที�ยวกนัต่อที�เมอืง รอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด์ เมอืงท่าที�ใหญ่ที�สุดอีกแห่งหนึ�งของโลกและเป็นจุดเทยีบท่าของเรอืขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศ ทําใหเ้มอืงรอตเทอดามมคีวามทนัสมยัและมากดว้ยอาคารสวยแปลกตา และเรากไ็ม่พลาดที�จะไป
เที�ยวชมและเชค็อนิทั 4ง สถานีเซน็ทรลั (Centraal Station) ศูนยก์ลางการคมนาคมของเมอืงรอตเทอดาม 
พรอ้มทั 4งออกแบบอาคารใหดู้สวยทนัสมยัทเีดยีว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมอืงที�
มากมายดว้ยสนิคา้และอาหารหลายชนิด จุดเด่นของตลาดแห่งนี4คอืหลงัคาที�สรา้งขึ4นครอบตลาด ใหผู้ค้น
ไดม้าเลอืกซื4อไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร และเมื�อตกเยน็ที�เพดานจะมกีารเล่นแสงสต่ีางๆ สวยงามอ
ลงัมาก  

 แลว้กไ็ดเ้วลาเดนิทางต่อไปยงัเมอืง อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีNพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีNหก Lelystad – กีรธ์ฮอรน์ – อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นั �งรถโคช้ไปยงัเมอืงแห่งคลอง กีรธ์ฮอรน์ (Giethoorn) เมอืงที�ไม่มรีถราใหเ้หน็ จะมกีแ็ต่เรอืภายในเมอืง

เท่านั 4น เมอืงนี4ไม่มถีนนใหร้ถแล่นไปมา เพราะเมอืงทั 4งเมอืงจะมแีต่แม่นํ4าลําคลองซอกซอนไปในตรอกซอย 
เสน่หข์องเมอืงนี4คอืไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนกต็้องไปดว้ยเรอื นอกเหนือจากเรอืกจ็ะมจีกัรยาน แต่นั �งเรอื
ชมคลองนี�แหละเหมาะกบัการเที�ยวกรีธ์ฮอรน์ที�สุดแลว้ ทุกวนันี4มนีักท่องเที�ยวเดนิทางไปยงักรีธ์ฮอรน์มาก
อยู่เหมอืนกนัและกม็กัจะนั �งเรอืสวนกนัไปมาในคลองเมื�อยามเที�ยวชมเมอืง ล่องเรอืชมคลองท่ามกลางแนว
ทวิทศัน์สองขา้งทางที�เป็นสนามหญา้ สวน อาคารบา้นเรอืน รา้นคา้ รา้นกาแฟ พพิธิภณัฑ ์เรอืจะพาเราฝ่า
สายนํ4าในคลองใหไ้ดส้มัผสัสายลมเยน็ที�สวนมาเบาๆ ใหพ้อชื�นใจ ลอดใตส้ะพานไมก้ว่า NPY แหง่ที�สรา้งไว้
สาํหรบัเดนิขา้มสองฝั �งคลอง  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลบัสู่เมอืง อมัสเตอรด์มั เมอืงสวยที�ตั 4งอยู่รมิ “แม่นํ4าอมัสเตล” (Amstel River) อมัสเตอรด์มัน่าจะ

เป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีวในโลกที�ไดร้บัฉายาเป็น “เมอืงหลวงแหง่จกัรยาน” เพราะประชากรในอมัสเตอรด์มั
ใช้จกัรยานเป็นพาหนะประจําตวั ซอกซอยทั �วอมัสเตอร์ดมัมขีองดเีต็มไปหมด ทั 4งรา้นสนิค้าที�ระลกึ รา้น
กาแฟเก๋ๆ พพิธิภณัฑ ์หรอืแวะนั �งเล่นในสวนสาธารณะกย็ิ�งเพลนิจนอาจจะลมืเวลาไปเลย เมอืงอมัสเตอรด์มั 
นอกจากจะสําคญัดว้ยการเป็นเมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด์แลว้ ยงัไดข้ึ4นทะเบยีนเป็นมรดกโลกที�
มากทั 4งดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละสถานที�ท่องเที�ยวมากมายโดยเฉพาะที� จตัรุสัดมั (Dam Square) ที�เปรยีบได้
กบัใจกลางเมอืงอมัสเตอรด์มั เป็นสถานที�สําคญัในประวตัศิาสตร์ ที�กลางจตุัรสัจะมอีนุสาวรยีแ์ห่งชาติ ที�
ระลกึแห่งผูเ้สยีชวีติในสงครามโลกครั 4งที� A ตั 4งอยู่ นําทุกท่าน ล่องเรือกระจก ล่องไปตามแม่นํ4าไรน์เพื�อได้
ชมเมอืงในอกีมมุ เหน็ยา่นไชน่าทาวน์ ผา่นยา่นชุมชนชาวยวิที�เคยอพยพมาจากทั �วยโุรปแลว้มาตั 4งรกรากใน
ยุคกลาง หนึ�งในความสามารถที�โดดเด่นของชาวยวิในเนเธอรแ์ลนดค์อืการเป็นช่างเจยีระไนเพชร  และถงึ
ขั 4นชาวยวิหลายรายเปิดรา้นเพชรเป็นของตวัเองซึ�งมรีา้นหนึ�งที�เราอยากนําเสนอ เขา้ชม โรงงานเจียระไน
เพชร GASSAN รา้นจําหน่ายและโรงงานผลติเพชรซึ�งเป็นกจิการของชาวเนเธอรแ์ลนดท์ี�ดําเนินกจิการมา
นานถงึ ON ปีแลว้ นี�คอืแหล่งเจยีระไนเพชรระดบัโลกที�ควรค่าใหแ้วะชมมาก ความพเิศษของกสัซนัคอืไมไ่ด้
เป็นแค่ร้านจําหน่ายเพชรเท่านั 4น แต่จะเปิดพื4นที�ให้ชมและเรยีนรู้วิธีการคดัสรรเพชร รวมทั 4งได้ชมการ
เจยีระไนโดยช่างฝีมอืดว้ย นอกจากนี4ภายในโรงงานยงัมพีื4นที�ของพพิธิภณัฑเ์ลก็ๆ ที�จดัแสดงภาพเก่า เสื4อ
กฬีาและลายเซ็นของเหล่านักฟุตบอลชื�อดงัทมีชาติเนเธอร์แลนด์และบรรดาโค้ชที�มสีายสมัพนัธ์อนัดกีบั
เจา้ของโรงงานเพชรกซัซนัแหง่นี4 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ทีNพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีNเจด็ Lelystad –โวเลนดมั – หมู่บา้นกงัหนั ซานน์สคนัส ์– อมัสเตอรด์มั (สนามบิน) 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดมั (Volendam) ที�ถึงแม้จะไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่คกึคกั แต่ด้วยการที�เป็น

หมูบ่า้นเลก็ๆ พรอ้มดว้ยบรรยากาศสดชื�นสบายๆ พรอ้มดว้ยสสีนัของตวัอาคารที�ดแูลว้สดใส ทาํใหเ้ป็นเมอืง
ที�น่าเดนิเล่นชลิล์ๆ สองฝั �งถนนใจกลางหมู่บ้านนั 4นเตม็ไปดว้ยมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นขายของที�
ระลกึ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั 4นก็เดินทางไปยงั หมู่บ้านกงัหนัลม ซานส์สคนัส์ (Zaanse Schans) ที�ตั 4งอยู่ทางตอนเหนือของ

อมัสเตอรด์มั ที�นี�เราจะไดเ้หน็บา้นไมส้ไตลฮ์อลแลนดแ์ท้ๆ  กงัหนัลมเก่าแก่ที�บางตวัยงัคงทาํงานไดเ้ป็นปกต ิ
ไดส้มัผสับรรยากาศชนบทของชาวเนเธอรแ์ลนด ์ภายในหมู่บา้นยงัม ีพิพิธภณัฑซ์านส ์(Zaans Museum) 
ซึ�งภายในนอกจากการจดัแสดงวธิชีวีติของชาวดตัชแ์ลว้ กม็กีารสาธติวธิกีารทํารองเทา้ไมแ้ละการทําชสีให้
ชมดว้ย  

   
  

ได้เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
21.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK150 แวะเปลี�ยนเครื�อง (บรกิารอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 
วนัทีNแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.30 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลี�ยนเครื�อง 
09.40 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที�ยวบนิที� EK372 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน

เครื�องบนิ) 
19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 

อตัราค่าบริการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 
พกัเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 10,000 บาท 
 
อตัรานีBรวม 

✓ คา่ตั {วเครื�องบนิชั 4นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ คา่ที�พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที�ระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรบัอากาศ และบรกิารนําเที�ยวตามที�ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที� และคา่ธรรมเนียมตามที�ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที�ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง A,YYY,YYY / tYY,YYY บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีBไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอยื�นวซ่ีากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนียมทุกกรณ ี

✗ คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% ภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัBน) 

✗ คา่นํ4าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ�งคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครื�องดื�มในหอ้งพกั 

✗ คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทอ้งถิ�น ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ คา่ทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขั 4นตํ�า 100 บาท / วนั / คน  
 
เงืNอนไขในการจองทวัร ์

วนัเดินทาง ราคา 

สิงหาคม NY-NO ส.ค. xA 

xK,900 กนัยายน NP-At ก.ย. xA 

ตลุาคม Nl-AY / AY-AO ต.ค. xA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สาํหรบัการจอง กรุณาชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซ่ีา (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทั 4งหมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ AY วนั 
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ4นไป คนืมดัจาํทั 4งหมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ4นไป เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื4องตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทั 4งหมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ั 4งหมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั 4งหมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ4นตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื�องจากรายการทวัร์นี4เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิ �การใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื�อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทั 4งหมดไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื�อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั 4งหมด 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที�ผูเ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ4นตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื�องจากรายการทวัร์นี4เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิ �การใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื�อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทั 4งหมดไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอบรบัเงื�อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั 4งหมด 
เอกสารทีNต้องใช้ในการยืNนวีซ่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พาสปอรต์ที�ยงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่�ากวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัที�เดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย หากมพีาสปอรต์
เล่มเก่า ไมว่า่จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพื�อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซ่ีา 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ4ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านั 4นและมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใสเ่ครื�องประดบัและแวน่สายตา) 
3. เอกสาระสาํคญัสว่นบุคคล  
   3.1 สาํเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรอื สาํเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั 4น โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบับรษิทันี4 และช่วงเวลาที�ขอลางาน เพื�อเดนิทางไปยโุรป หลงัจากนั 4นจะกลบัมาทาํงาน
ตามปกตหิลงัครบกาํหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที�คดัไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั 4น (ในกรณีทีNผู้อืNนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเชืNอมโยงความสมัพนัธ์พร้อมยืNนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จํานวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลกั เพื�อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ที�จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที�จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื�อกลบัสูภู่มลิําเนา พรอ้มกบัหนงัสอืรบัทางการเงนิที�ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีี�บรษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทั 4งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบบัเพื�อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาทํางานของ
ทา่น โดยระบุรายชื�อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที�จดัการเดนิทางนี4ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีทีNเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น  
9. กรณีทีNเดก็อายตุ่}ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึNง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อาํเภอ / เขต ที�ทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื�อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตุบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัทีNมายืNนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
1Y. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที�ไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่กต็อ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั 4ง หากสถานทตูมกีารสุม่ เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิ
ท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั 4งนี4บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เชน่กนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการแจง้สถานทูตเพื�อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื�องวซ่ีาของทา่นเนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื�นวซ่ีานั 4นผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํพรอ้มคา่วซ่ีาก่อนเทา่นั 4นถงึสามารถดาํเนินขั 4นตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิNมเติมใบละ ~�� บาท ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืNนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศนูยย์ื�นวซ่ีา ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื�อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ที�อยู.่............................................................................................................................................................... 

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

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

สถานะ � สมรส     � โสด    � หยา่รา้ง  � แยกกนัอยู ่

เลขที�พาสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

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

สถานที�ทาํงาน.............................................................................................................................................. 

ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ทาํงาน.................................................  

การเดนิทางในครั 4งนี4ทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื�อผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีทีNผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

�  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
�  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีทีNผา่นมา ท่านเคยสแกนลายนิBวมือเพืNอทาํวีซ่าหรือไม่ 

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

** หากเคยแสกนลายนิ4วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซ่ีาเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ตรวจสอบ ** 
 


