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แฟรงกเ์ฟิรต์ - โคโลญ - บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม 
อมัสเตอรด์มั – ลิซเซ่ – ซานน์สคนัส ์– โวเลนดมั 

 

 
 

พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ  
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
20.35 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตุัรสัโรเมอร ์
00.50 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
03.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK43 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.35 น.   เดินทางถึงเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นจะออกเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ เมืองท่ีได ้

ช่ือวา่เป็นศูนยก์ลางทางการเงินของประเทศ เป็นท่ีตัง้ของท ัง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตรา
ตา่งประเทศท่ีใหญท่ี่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป ส่วนอีกดา้นก็คือการเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกแห่ง
ของโลกเชน่กนั แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทัง้เคร่ืองบิน รถยนตแ์ละรถไฟครบถว้นกระบวนความ 
อลงัการไมแ่พเ้มืองหลวงอยา่งเบอร์ลินเลย แฟรงกเ์ฟิร์ตมีอาคารสูงละลานตาสลบัฉากกบัพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง ท่ี
ลว้นแตเ่ป็นอาคารท่ีบูรณะจากของเกา่ มากมายไปดว้ยความทนัสมยัผสมความโบราณคลาสสิก มี “แม่น ้าไมน์” 
(Main) ไหลผา่นเมืองและเป็นเสน้แบง่ใหแ้ฟรงกเ์ฟิร์ตแยกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต ้ทางการแฟรงกเ์ฟิร์ตจงใจแยก
ความเป็นเมืองเกา่ไวฝ้ั่งใต ้โดยมีฝั่งเหนือเป็นศิวิไลซแ์ห่งป่าคอนกรีต คราคร ่ าไปดว้ยยา่นธุรกิจ อาคารสูงระฟ้า
จ านวนมากท าใหแ้ฟรงกเ์ฟิร์ตไดร้ับฉายาวา่เป็น “แมนฮตัตนัแหง่เยอรมนี” เน่ืองจากการมีทศันียภาพคลา้ยกบัยา่น
แมนฮตัตนัของสหรัฐอเมริกานั่นเอง น าทา่นสู่ จตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) จตุัรัสท่ีมีช่ือเสียงและเกา่แกท่ี่สุด
ของเมืองซ่ึงไดร้ับการบูรณะจนลบภาพเกา่ๆ ท่ีเคยเสียหายยบัเยินจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 และยงัโดดเดน่อยา่ง
ท่ีสุดจาก “อนุสาวรียเ์ทพธิดา” ท่ียืนตระหงา่นในอิริยาบทมือขวาถือดาบมือซา้ยถือตาช ัง่ โดยมีอาคารท่ีสวยงามใน
สไตลนี์โอโกธิกช่ือวา่ เรอเมอร์ (Romer) เป็นฉากหลงั ยงัมี โบสถนิ์โคไลเคียรเ์คอ (Nikolaikirche) ท่ีต ัง้ช่ือ
ตามช่ือของ นักบุญนิโคลสั (Nikolaus) ท่ีชาวเมืองใหค้วามศรัทธาเพราะเช่ือวา่ทา่นปกป้องคุม้ครองใหเ้มืองรอดพน้
จากภยัธรรมชาติ รวมท ัง้ โบสถพ์อลเคียรเ์คอ (Paulskirche) ท่ีเพ่ิงสรา้งในปี 17892 และใชเ้วลานานถึง 44 ปี 
ซ่ึงเสียหายอยูไ่มน่อ้ยจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตส่่วนท่ีเหลือรอด
มาก็มีพอสมควร ทางการบูรณะเพ่ิมเติมก็สวยงามดังท่ีเห็นถึง
ปจัจุบนั ในบางโอกาสใชเ้ป็นสถานท่ีจดัดนตรีและงานส าคญัอ่ืนๆ 
ของเยอรมนีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  อิสระช้อปป้ิงย่านถนน Zeil ทุกส่ิงท่ีตอ้งการทุกอย่างท่ีก าล ัง

คน้หาอยากซ้ือมีอยูค่รบบนถนนสายน้ี เพราะเป็นยา่นถนนคนเดิน
ท่ียาวท่ีสุดในเยอรมนี เพราะฉะนั้นจ านวนรา้นคา้มากมายจึงเรียงรายกนัยาวเหยียดไปจนสุดถนน ถนน Zeil เป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงหลกัของแฟรงกเ์ฟิร์ต มีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ  อยูบ่นถนนเสน้น้ีหลายแห่ง เชน่ “Galeria Kaufhof” 
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ซ่ึ งมีสาขาอยู่ท ั่วประเทศ และสินคา้ ท่ีมีจ าหน่ายจะเป็นแบรนด์เนมเสียส่วนใหญ่ รวมท ั้ง  “My Zeil” 
หา้งสรรพสินคา้ท่ีเปิดตวัไปในปี 2009 เป็นหา้งฯ 7 ช ัน้ท่ีมีขนาดใหญแ่ละอลงัการดว้ยสินคา้ท ัง้แบรนดเ์นมและแบ
รนดท์ ัว่ไป มีรา้นคา้ยอ่ยและรา้นอาหารอีกมากมายแบบครบวงจร แถมบนชัน้ 7 ยงัมีจุดชมวิวอีกดว้ย  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Plaza frankfurt congress hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) อีกหน่ึงเมืองใหญท่ี่

มีความส าคญัดา้นการเป็นศูนยก์ลางการคา้เช่ือมระหวา่งยุโรป
ตะวนัออกและตะวนัตก ดว้ยการท่ีเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุด
ของเยอรมนี ท าใหเ้มืองโคโลญอดัแน่นไปดว้ยประวติัศาสตร์อยา่ง
เต็มเป่ียม ตวัเมืองงดงามดว้ยอาคารและสถาปัตยกรรมเกา่แก่
ต ัง้แต่ชว่งยุคกลางและเรเนสซองซ ์นอกจากน้ีโคโลญยงัเป็น
ศูนยก์ลางการคมนาคมท่ีใหญ่ท่ีสุดของเยอรมนี และติดอนัดบั
ตน้ๆ ของยุโรปอีกดว้ย น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หน่ึงในแลนดม์าร์ก
ประจ าเมืองโคโลญ และเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกมาตัง้แตเ่ร่ิมสรา้งในชว่งศตวรรษท่ี 
13 ตวัโบสถน์ั้นมีขนาดใหญแ่ละโดดเดน่ดว้ยหอคอยแฝดสูงเกือบ 157 เมตร งดงามดว้ยศิลปะสไตลโ์กธิค ตกแตง่
ดว้ยรูปปัน้นักบุญแสนประณีต ดว้ยการเป็นหน่ึงในสญัลกัษณส์ าคญัของเยอรมนีและยุโรปท าใหม้หาวิหารโคโลญ
ไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบรอ้ยแลว้เม่ือปี 1996   

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั 
 อิสระชอ้ปป้ิงท่ี Designer Outlet Roermond หน่ึงในแหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าพรอ้มดว้ยบรรยากาศน่าเดิน แถมมาก

ดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมใหดู้และเลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า หรือรองเทา้ แบรนด ์Gucci, 
Armani, Calvin Klein, Burberry, Diesel และอีกมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Mercure hotel koeln west หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีส่ี  โคโลญญ ์– บรูจจ ์- เกนท ์
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางออกจากเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี มุง่หนา้ไปยงั ประเทศ
เบลเยียม โดยจุดหมายของเราอยูท่ี่ เมืองบรูจจ ์(Brugge) บรูจจ์
เป็นเมืองเล็กริมทะเลสาบท่ีมีทรงเป็นเหมือนรูปไขข่นาดประมาณ 138 
กวา่ตารางกิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมากดว้ยล าคลองนอ้ยใหญท่ี่ซอก
ซอนอยู่ท ั่วเมือง ท าใหไ้ดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสายน ้ าและเมืองแห่ง
อาคารสวยร ่ ารวยโบสถวิ์หารดงัเชน่ท่ีใครๆ พากนัมอบสมญานาม
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ใหก้บับรูจจว์า่ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เท่ียวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ ์พรอ้มชมแลนดม์าร์ก
เด่นๆ ของเมืองไม่ว ่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร์ (Market 
Square) ยา่นใจกลางเมืองบรูจจเ์หมาะท ัง้จะเดินเท่ียว นั่งรถมา้
หรือนั่ งเรือชมคลองท่ี มีอยู่มากมายหลายสาย มีอาคาร 
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองส์ปะปนกนัอยู่
ละลานตาบอกไดเ้พียงสัน้ๆ วา่สวยงามมาก ออกเดินทางตอ่ไป
ยงัเมือง เกนท ์(Ghent) หน่ึงในเมืองใหญข่องเบลเยียม ท่ียงั
อนุรักษ์อาคารบา้นเรือนเกา่แกเ่อาไว ้สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถเ์กา่แก ่เราจะไดเ้ห็น
ปราสาทเกา่แกข่นาดใหญท่ี่มีมาตัง้แตยุ่คกลาง ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ท่ีเคยเป็นท ัง้ท่ีอยูอ่าศยั
ของขุนนาง ศาลาวา่การ และคุก ปจัจุบนัไดถู้กบูรณะและใหน้ักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมภายใน และท่ีใจกลางเมืองเกา่
เกนทเ์ราจะไดเ้ห็น โบสถเ์ซนตนิ์โคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่อลังการและมากดว้ย
ประวติัศาสตร์ส าคญั โบสถเ์ซนตนิ์โคลสัน้ีมีอายุกวา่ 700 ปี สวยสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค มาท่ีเมือง
เกนทก็์ตอ้งมาชมโบสถนิ์โคลสัน่ีละ จากโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั เดินไปอีกนิดก็จะเจอกบัหอคอยสูงใหญข่อง มหา
วิหารเซนตบ์าโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถโ์บราณท่ีสามารถยอ้นประวติัไปไดก้วา่ 1,000 ปี แตย่งังดงาม
ดว้ยการตกแตง่และออกแบบในศิลปะสไตลโ์กธิค ถือเป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินเมืองเกนทท่ี์ไมค่วรพลาด 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Leopold Oudenarde หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  Oudenaarde – บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม – อมัสเตอรด์มั - Lelystad 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางดว้ยรถโคช้สู่เมือง บรสัเซลส ์(Brussels) ศูนยก์ลางการบริหารและพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการ

เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานราชการ องคก์รระหวา่งประเทศ และเป็นศูนยร์วม
สถานท่ีทอ่งเท่ียวเกา่แกจ่นถึงใหม่ร่วมสมยั จะเดินเทา้ชมพิพิธภณัฑก็์มี
มากมายชมวนัเดียวไม่มีหมด ถา้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงก็ย่ิงไม่ตอ้งขยายความ
เพราะมีมากท ัง้ตลาดจนถึงหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แตม่าถึงเบลเยียมก็ตอ้ง
แวะไปชมจตุัรัสท่ีไดช่ื้อวา่ สวยท่ีสุดในโลก จตุัรสักรองด ์ปลาซ (Grong 

Plas) ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเ้ม่ือปี 1983 แต่
สรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 15 ลอ้มดว้ยบรรดาอาคารเกา่ท่ีออกแบบสรา้ง
ตามแบบสถาปตัยกรรมบารอก โกธิกและนีโอโกธิก ซ่ึงสว่นใหญล่ว้นเป็น
อาคารส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศ ครึกคร้ืน
เพราะมีร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพกั ศิลปินวาดภาพ กลางลาน
จดัเป็นเหมือนตลาดขายตน้ไมด้อกไม ้ทา่มกลางความสวยงามของอาคาร
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ตา่งๆ รอบจตุัรัสกรองด ์ปลาซแลว้ ศาลาว่าการกรุงบรสัเซลส ์(Brussels Town Hall) ยงัเป็นอีกส่ิงกอ่สรา้ง
หน่ึงประจ าเมืองท่ีสวยงามโดดเดน่และน่าสนใจ ตวัอาคารก็วา่สวยแลว้จากการตกแต่งอย่างละเอียดใหทุ้กมุม
ประดบัประดาตวัรูปปั้นนักบุญทัง้หลาย เช่ือวา่ใครก็ตามท่ีไดไ้ปเท่ียวบรัสเซลลสโ์ดยเฉพาะในยา่นจตุัรัสกรองด ์
ปลาซเป็นตอ้งพากนัไปชม แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหลอ่เด็กนอ้ยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 
เซนติเมตรท่ีดงัระเบิดไปท ัว่โลกดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนใครเพราะเจา้เด็กคนน้ีอยูใ่นอิริยาบทท่ีก าลงัยืนฉ่ีชวนให ้
อมย้ิมดว้ยความน่าเอ็นดูเม่ือไดพ้บเห็น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แลว้ก็ไดเ้วลาตอ้งโบกมือลาเมืองบรัสเซลส์ เพ่ือไปเท่ียวกนัต่อท่ีเมือง รอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์เมืองทา่ท่ีใหญท่ี่สุดอีกแหง่หน่ึงของโลกและเป็นจุดเทียบทา่ของเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ท า
ใหเ้มืองรอตเทอดามมีความทนัสมยัและมากดว้ยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไมพ่ลาดท่ีจะไปเท่ียวชมและเช็คอิน
ท ัง้ สถานีเซ็นทรลั (Centraal Station) ศูนยก์ลางการคมนาคมของเมืองรอตเทอดาม พรอ้มท ัง้ออกแบบอาคาร
ใหดู้สวยทนัสมยัทีเดียว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมืองท่ีมากมายดว้ยสินคา้และอาหาร
หลายชนิด จุดเดน่ของตลาดแห่งน้ีคือหลงัคาท่ีสรา้งขึ้นครอบตลาด ใหผู้ค้นไดม้าเลือกซ้ือไมว่า่สภาพอากาศจะเป็น
อยา่งไร และเม่ือตกเย็นท่ีเพดานจะมีการเลน่แสงสีตา่งๆ สวยงามอลงัมาก  

 แลว้ก็ไดเ้วลาเดินทางตอ่ไปยงัเมือง อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก Lelystad – กีรธ์ฮอรน์ – อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นั่งรถโคช้ไปยงัเมืองแหง่คลอง กีรธ์ฮอรน์ (Giethoorn) เมืองท่ีไมมี่รถราใหเ้ห็น จะมีก็แตเ่รือภายในเมืองเทา่นั้น 

เมืองน้ีไมมี่ถนนใหร้ถแลน่ไปมา เพราะเมืองท ัง้เมืองจะมีแตแ่มน่ ้าล าคลองซอกซอนไปในตรอกซอย เสน่หข์องเมือง
น้ีคือไมว่า่เราจะไปไหนมาไหนก็ตอ้งไปดว้ยเรือ นอกเหนือจากเรือก็จะมีจกัรยาน แตน่ั่งเรือชมคลองน่ีแหละเหมาะ
กบัการเท่ียวกีร์ธฮอร์นท่ีสุดแลว้ ทุกวนัน้ีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไปยงักีร์ธฮอร์นมากอยูเ่หมือนกนัและก็มกัจะนั่งเรือ
สวนกนัไปมาในคลองเม่ือยามเท่ียวชมเมือง ลอ่งเรือชมคลองทา่มกลางแนวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีเป็นสนามหญา้ 
สวน อาคารบา้นเรือน รา้นคา้ รา้นกาแฟ พิพิธภณัฑ ์เรือจะพาเราฝ่าสายน ้าในคลองใหไ้ดส้มัผสัสายลมเย็นท่ีสวน
มาเบาๆ ใหพ้อช่ืนใจ ลอดใตส้ะพานไมก้วา่ 180 แหง่ท่ีสรา้งไวส้ าหรับเดินขา้มสองฝั่งคลอง  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางกลบัสูเ่มือง อมัสเตอรด์มั เมืองสวยท่ีตัง้อยูริ่ม “แมน่ ้าอมัสเตล” (Amstel River) อมัสเตอร์ดมัน่าจะเป็น

เมืองหลวงแหง่เดียวในโลกท่ีไดร้ับฉายาเป็น “เมืองหลวงแหง่จกัรยาน” เพราะประชากรในอมัสเตอร์ดมัใชจ้กัรยาน
เป็นพาหนะประจ าตวั ซอกซอยทัว่อมัสเตอร์ดมัมีของดีเต็มไปหมด ท ัง้รา้นสินคา้ท่ีระลึก ร้านกาแฟเก๋ๆ  พิพิธภณัฑ ์
หรือแวะนั่งเลน่ในสวนสาธารณะก็ย่ิงเพลินจนอาจจะลืมเวลาไปเลย เมืองอมัสเตอร์ดมั นอกจากจะส าคญัดว้ยการ
เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนดแ์ลว้ ยงัไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ีมากท ัง้ดว้ยประวติัศาสตร์และ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวมากมายโดยเฉพาะท่ี จตุัรสัดมั (Dam Square) ท่ีเปรียบไดก้บัใจกลางเมืองอมัสเตอร์ดมั เป็น
สถานท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์ ท่ีกลางจตุัรัสจะมีอนุสาวรียแ์ห่งชาติ ท่ีระลึกแห่งผูเ้สียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ตัง้อยู ่น าทุกทา่น ล่องเรือกระจก ลอ่งไปตามแมน่ ้าไรน์เพ่ือไดช้มเมืองในอีกมุม เห็นยา่นไชน่าทาวน์ ผา่นยา่น
ชุมชนชาวยิวท่ีเคยอพยพมาจากท ัว่ยุโรปแลว้มาตัง้รกรากในยุคกลาง หน่ึงในความสามารถท่ีโดดเดน่ของชาวยิวใน
เนเธอร์แลนดคื์อการเป็นชา่งเจียระไนเพชร  และถึงข ัน้ชาวยิวหลายรายเปิดรา้นเพชรเป็นของตวัเองซ่ึงมีรา้นหน่ึงท่ี
เราอยากน าเสนอ เขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN รา้นจ าหน่ายและโรงงานผลิตเพชรซ่ึงเป็นกิจการ
ของชาวเนเธอร์แลนดท่ี์ด าเนินกิจการมานานถึง 71 ปีแลว้ น่ีคือแหลง่เจียระไนเพชรระดบัโลกท่ีควรคา่ใหแ้วะชม
มาก ความพิเศษของกสัซนัคือไมไ่ดเ้ป็นแคร่า้นจ าหน่ายเพชรเทา่นั้น แตจ่ะเปิดพ้ืนท่ีใหช้มและเรียนรูวิ้ธีการคดัสรร
เพชร รวมท ัง้ไดช้มการเจียระไนโดยชา่งฝีมือดว้ย นอกจากน้ีภายในโรงงานยงัมีพ้ืนท่ีของพิพิธภณัฑเ์ล็กๆ ท่ีจดัแสดง
ภาพเกา่ เส้ือกีฬาและลายเซ็นของเหลา่นักฟตุบอลช่ือดงัทีมชาติเนเธอร์แลนดแ์ละบรรดาโคช้ท่ีมีสายสัมพนัธอ์นัดี
กบัเจา้ของโรงงานเพชรกซัซนัแหง่น้ี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โวเลนดัม – หมู่บ ้านกงัหัน ซานน์สคันส์ – อมัสเตอรด์ัม 

(สนามบิน) 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นั่งรถโคช้สู ่เมืองลิซเซ่ (Lisse) เพ่ือไปยงัหน่ึงในไฮไลทข์องทริป

น้ี สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อาณาจกัรแหง่ดอกไมส้วยท่ี
เปิดใหเ้ท่ียวชมกนัไดปี้ละครั้งยาวนานประมาณ 2 เดือนคือชว่ง
ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเทา่นั้น ท่ีน่ีคือศูนยร์วม
ความสวยงามของดอกทิวลิปท่ีอลงัการมากในระดบัท่ีไดฉ้ายาว่า
เป็น “สวนแห่งยุโรป” และ “สวนแห่งโลก” เลยทีเดียว กอ่นจะได ้
เวลาแลว้เดินทางกลบัสูเ่มืองอมัสเตอร์ดมั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นสู่ หมู่บา้นประมงโวเลนดมั (Volendam) ท่ีถึงแมจ้ะไมใ่ชห่มูบ่า้นใหญคึ่กคกั แตด่ว้ยการท่ีเป็นหมูบ่า้น

เล็กๆ พรอ้มดว้ยบรรยากาศสดช่ืนสบายๆ พรอ้มดว้ยสีสนัของตวัอาคารท่ีดูแลว้สดใส ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าเดินเลน่
ชิลล์ๆ  สองฝั่งถนนใจกลางหมูบ่า้นนั้นเต็มไปดว้ยมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นขายของท่ีระลึก   
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จากนั้นก็เดินทางไปยัง หมู่บ ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) ท่ีต ั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
อมัสเตอร์ดมั ท่ีน่ีเราจะไดเ้ห็นบา้นไมส้ไตลฮ์อลแลนดแ์ท ้ๆ  กงัหันลมเกา่แกท่ี่บางตวัยงัคงท างานไดเ้ป็นปกติ ได ้
สมัผสับรรยากาศชนบทของชาวเนเธอร์แลนด ์ภายในหมู่บา้นยงัมี พิพิธภณัฑซ์านส ์(Zaans Museum) ซ่ึง
ภายในนอกจากการจดัแสดงวิธีชีวิตของชาวดตัชแ์ลว้ ก็มีการสาธิตวิธีการท ารองเทา้ไมแ้ละการท าชีสใหช้มดว้ย  

   
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK150 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

วนัเดินทาง ราคา 

มีนาคม 

23-30 / 24-31 มี.ค. 62 
25 มี.ค.- 1 เม.ย. 62 
27 มี.ค.- 3 เม.ย. 62 
28 มี.ค.- 4 เม.ย. 62 

43,900 
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เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (12 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วีซา่ (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ 
ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 
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4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปจัจุบนั วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวน
ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช ้
จา่ยไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา พรอ้มกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **
สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
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10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต)............................................................................................................ ..... 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) ......................................................................................................... .............................. 

ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .......................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................... ................ 

สถานท่ีท างาน........................................................................................................................................ ...... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน......................................................................................................... .............................. 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................  
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การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่............................................................................. ............. 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.......... .......... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
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  ไมเ่คย  
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