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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  

17.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับพร้อม

อ านวยความสะดวก 

21.25 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง ดูไบ  - แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ 

00.50 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

03.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK43 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
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08.50 น.   เดินทางถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองท่ีได้ชื่อว่า

เป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศ เป็นท่ีต้ังของท้ังตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ส่วนอีกด้านก็คือการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดอีกแห่งของโลกเช่นกัน 

แฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางการคมนาคมท้ังเคร่ืองบิน รถยนต์และรถไฟครบถ้วนกระบวนความ อลังการไม่แพ้เมือง

หลวงอย่างเบอร์ลินเลย แฟรงก์เฟิร์ตมีอาคารสูงละลานตาสลับฉากกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งท่ีล้วนแต่เป็นอาคารท่ีบูรณะ

จากของเก่า มากมายไปด้วยความทันสมัยผสมความโบราณคลาสสิก มี “แม่น้ าไมน์” (Main) ไหลผ่านเมืองและเป็นเส้น

แบ่งให้แฟรงก์เฟิร์ตแยกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต้ ทางการแฟรงก์เฟิร์ตจงใจแยกความเป็นเมืองเก่าไว้ฝ่ังใต้ โดยมีฝ่ังเหนือเป็น

ศิวิไลซ์แห่งป่าคอนกรีต คราคร่ าไปด้วยย่านธุรกิจ อาคารสูงระฟ้าจ านวนมากท าให้แฟรงก์เฟิร์ตได้รับฉายาว่าเป็น “แมน

ฮัตตันแห่งเยอรมนี” เน่ืองจากการมีทัศนียภาพคล้ายกับย่านแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกาน่ันเอง น าท่านสู่ จัตุรัส

โรเมอร์ (Romerberg) จัตุรัสท่ีมีชื่อเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซึ่งได้รับการบูรณะจนลบภาพเก่าๆ ท่ีเคยเสียหาย

ยับเยินจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และยังโดดเด่นอย่างท่ีสุดจาก “อนุสาวรีย์เทพธิดา” ท่ียืนตระหง่านในอิริยาบทมือขวา

ถือดาบมือซ้ายถือตาชั่ง โดยมีอาคารท่ีสวยงามในสไตล์นีโอโกธิกชื่อว่า เรอเมอร์ (Romer) เป็นฉากหลัง ยังมี โบสถ์นิ

โคไลเคียร์เคอ (Nikolaikirche) ท่ีต้ังชื่อตามชื่อของ นักบุญนิโคลัส (Nikolaus) ท่ีชาวเมืองให้ความศรัทธาเพราะเชื่อว่า

ท่านปกป้องคุ้มครองให้เมืองรอดพ้นจากภัยธรรมชาติ รวมท้ัง โบสถ์พอลเคียร์เคอ (Paulskirche) ท่ีเพิ่งสร้างในปี 

17892 และใช้เวลานานถึง 44 ปี ซึ่งเสียหายอยู่ไม่น้อยจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่ส่วนที่เหลือรอดมาก็มีพอสมควร 

ทางการบูรณะเพิ่มเติมก็สวยงามดังท่ีเห็นถึงปัจจุบัน ในบางโอกาสใช้เป็นสถานท่ีจัดดนตรีและงานส าคัญอ่ืนๆ ของ

เยอรมนีด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Zeil ทุกส่ิงท่ีต้องการทุกอย่างท่ีก าลังค้นหา

อยากซื้อมีอยู่ครบบนถนนสายน้ี เพราะเป็นย่านถนนคนเดินที่ยาวท่ีสุด

ในเยอรมนี เพราะฉะน้ันจ านวนร้านค้ามากมายจึงเรียงรายกันยาว

เหยียดไปจนสุดถนน ถนน Zeil เป็นย่านช้อปปิ้งหลักของแฟรงก์เฟิร์ต 

มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ อยู่บนถนนเส้นน้ีหลายแห่ง เช่น “Galeria 

Kaufhof” ซึ่งมีสาขาอยู่ท่ัวประเทศ และสินค้าท่ีมีจ าหน่ายจะเป็นแบรนด์

เนมเสียส่วนใหญ่ รวมทั้ง “My Zeil” ห้างสรรพสินค้าท่ีเปิดตัวไปในปี 2009 เป็นห้างฯ 7 ชั้นที่มีขนาดใหญ่และอลังการ

ด้วยสินค้าท้ังแบรนด์เนมและแบรนด์ท่ัวไป มีร้านค้าย่อยและร้านอาหารอีกมากมายแบบครบวงจร แถมบนชั้น 7 ยังมีจุด

ชมวิวอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Plaza frankfurt congress hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - Designer Outlet Roermond 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) อีกหน่ึงเมืองใหญ่ท่ีมี

ความส าคัญด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าเชื่อมระหว่างยุโรป

ตะวันออกและตะวันตก ด้วยการท่ีเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของเยอรมนี ท าให้เมืองโคโลญอัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์อย่าง

เต็มเป่ียม ตัวเมืองงดงามด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมเก่าแก่

ต้ังแต่ช่วงยุคกลางและเรเนสซองซ์ นอกจากน้ีโคโลญยังเป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมท่ีใหญ่ท่ีสุดของเยอรมนี และติดอันดับ

ต้นๆ ของยุโรปอีกด้วย น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) หน่ึงในแลนด์มาร์กประจ าเมืองโคโลญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกมาต้ังแต่เร่ิมสร้างในช่วงศตวรรษท่ี 13 ตัวโบสถ์น้ันมีขนาดใหญ่และโดดเด่นด้วยหอคอยแฝดสูงเกือบ 
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157 เมตร งดงามด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญแสนประณีต ด้วยการเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ส าคัญ

ของเยอรมนีและยุโรปท าให้มหาวิหารโคโลญได้ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วเม่ือปี 1996   

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน 

 อิสระช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond หน่ึงในแหล่งช้อปปิ้งชั้นน าพร้อมด้วยบรรยากาศน่าเดิน แถมมากด้วย

สินค้าแบรนด์เนมให้ดูและเลือกช้อปกันอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า กระเป๋า หรือรองเท้า แบรนด์ Gucci, Armani, 

Calvin Klein, Burberry, Diesel และอีกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure hotel koeln west หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่  โคโลญญ์ – บรูจจ ์- เกนท์ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางออกจากเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี มุ่งหน้าไปยัง ประเทศเบลเยียม โดย

จุดหมายของเราอยู่ท่ี เมืองบรูจจ์ (Brugge) บรูจจ์เป็นเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีทรงเป็น

เหมือนรูปไข่ขนาดประมาณ 138 กว่าตารางกิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมากด้วยล าคลอง

น้อยใหญ่ท่ีซอกซอนอยู่ท่ัวเมือง ท าให้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ าและเมืองแห่งอาคาร

สวยร่ ารวยโบสถ์วิหารดังเช่นท่ีใครๆ พากันมอบสมญานามให้กับบรูจจ์ว่า “เวนิสแห่ง

ยุโรปเหนือ”  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เท่ียวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ์ พร้อมชมแลนด์

มาร์กเด่นๆ ของเมืองไม่ว่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร์ (Market 

Square) ย่านใจกลางเมืองบรูจจ์เหมาะท้ังจะเดินเท่ียว น่ังรถม้า

หรือน่ังเรือชมคลองท่ีมีอยู่มากมายหลายสาย มีอาคาร 

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองส์ปะปนกันอยู่ละลาน

ตาบอกได้เพียงส้ันๆ ว่าสวยงามมาก ออกเดินทางต่อไปยัง

เมือง เกนท์ (Ghent) หน่ึงในเมืองใหญ่ของเบลเยียม ท่ียัง

อ นุ รัก ษ์อาคารบ้าน เรือน เก่ าแก่ เอา ไ ว้  สวยงามด้วย

สถาปัตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถ์เก่าแก่ เราจะได้เห็นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีมีมาต้ังแต่ยุคกลาง ปราสาทกราเวน

สตีน (Gravensteen) ท่ีเคยเป็นท้ังท่ีอยู่อาศัยของขุนนาง ศาลาว่าการ และคุก ปัจจุบันได้ถูกบูรณะและให้นักท่องเท่ียวได้

เข้าชมภายใน และท่ีใจกลางเมืองเก่าเกนท์เราจะได้เห็น โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่

อลังการและมากด้วยประวัติศาสตร์ส าคัญ โบสถ์เซนต์นิโคลัสน้ีมีอายุกว่า 700 ปี สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์

โกธิค มาท่ีเมืองเกนท์ก็ต้องมาชมโบสถ์นิโคลัสน่ีละ จากโบสถ์เซนต์นิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญ่ของ 

มหาวิหารเซนต์บาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ์โบราณที่สามารถย้อนประวัติไปได้กว่า 1,000 ปี แต่ยังงดงามด้วย

การตกแต่งและออกแบบในศิลปะสไตล์โกธิค ถือเป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินเมืองเกนท์ท่ีไม่ควรพลาด 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห้า  Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม - Lelystad 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางด้วยรถโค้ชสู่เมือง บรัสเซลส์ (Brussels) ศูนย์กลางการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเป็นที่ต้ัง

ของหน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์รวมสถานท่ีท่องเท่ียวเก่าแก่จนถึงใหม่ร่วมสมัย จะเดินเท้าชม

พิพิธภัณฑ์ก็มีมากมายชมวันเดียวไม่มีหมด ถ้าเป็นแหล่งช้อปป้ิงก็ยิ่งไม่ต้องขยายความเพราะมีมากท้ังตลาดจนถึง

ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แต่มาถึงเบลเยียมก็ต้องแวะไปชมจัตุรัสท่ีได้ชื่อว่า สวยท่ีสุดในโลก จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong 
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Plas) ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เม่ือปี 1983 แต่สร้างมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 15 ล้อมด้วยบรรดาอาคาร

เก่าท่ีออกแบบสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมบารอก โกธิกและนีโอโกธิก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ครึกคร้ืนเพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ศิลปินวาดภาพ กลาง

ลานจัดเป็นเหมือนตลาดขายต้นไม้ดอกไม้ ท่ามกลางความสวยงามของ

อาคารต่างๆ รอบจัตุรัสกรองด์ ปลาซแล้ว ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ 

(Brussels Town Hall) ยังเป็นอีกส่ิงก่อสร้างหน่ึงประจ าเมืองท่ีสวยงามโดด

เด่นและน่าสนใจ ตัวอาคารก็ว่าสวยแล้วจากการตกแต่งอย่างละเอียดให้ทุกมุม

ประดับประดาตัวรูปป้ันนักบุญท้ังหลาย เชื่อว่าใครก็ตามท่ีได้ไปเท่ียว

บรัสเซลลส์โดยเฉพาะในย่านจัตุรัสกรองด์ ปลาซเป็นต้องพากันไปชม แมนเน

เกน พิส (Manneken Pis) รูปหล่อเด็กน้อยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 

เซนติเมตรท่ีดังระเบิดไปท่ัวโลกด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะเจ้าเด็กคนน้ีอยู่ในอิริยาบทท่ีก าลังยืนฉ่ีชวนให้อมยิ้ม

ด้วยความน่าเอ็นดูเม่ือได้พบเห็น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 แล้วก็ได้เวลาต้องโบกมือลาเมืองบรัสเซลส์ เพื่อไปเท่ียวกันต่อท่ีเมือง รอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลกและเป็นจุดเทียบท่าของเรือขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ ท าให้เมืองรอตเทอดามมีความทันสมัยและมากด้วย

อาคารสวยแปลกตา และเราก็ไม่พลาดท่ีจะไปเท่ียวชมและเช็คอินท้ัง สถานี

เซ็นทรัล (Centraal Station) ศูนย์กลางการคมนาคมของเมืองรอต

เทอดาม พร้อมท้ังออกแบบอาคารให้ดูสวยทันสมัยทีเดียว ตลาดรอต

เทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมืองท่ีมากมายด้วยสินค้าและอาหาร

หลายชนิด จุดเด่นของตลาดแห่งน้ีคือหลังคาท่ีสร้างข้ึนครอบตลาด ให้

ผู้คนได้มาเลือกซื้อไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร และเม่ือตกเย็นท่ีเพดานจะมีการเล่นแสงสีต่างๆ สวยงามอลังมาก  

 แล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อไปยังเมือง อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก Lelystad – กีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น่ังรถโค้ชไปยังเมืองแห่งคลอง กีร์ธฮอร์น (Giethoorn) เมืองท่ี

ไม่มีรถราให้เห็น จะมีก็แต่เรือภายในเมืองเท่าน้ัน เมืองน้ีไม่มีถนนให้

รถแล่นไปมา เพราะเมืองท้ังเมืองจะมีแต่แม่น้ าล าคลองซอกซอนไป

ในตรอกซอย เสน่ห์ของเมืองน้ีคือไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนก็ต้อง

ไปด้วยเรือ นอกเหนือจากเรือก็จะมีจักรยาน แต่น่ังเรือชมคลองน่ี

แหละ เหมาะกับการเท่ียวกี ร์ธฮอร์น ท่ี สุดแล้ว  ทุกวัน น้ี มี

นักท่องเท่ียวเดินทางไปยังกีร์ธฮอร์นมากอยู่เหมือนกันและก็

มักจะน่ังเรือสวนกันไปมาในคลองเม่ือยามเท่ียวชมเมือง ล่องเรือ

ชมคลองท่ามกลางแนวทิวทัศน์สองข้างทางท่ีเป็นสนามหญ้า 

สวน อาคารบ้านเรือน ร้านค้า ร้านกาแฟ พิพิธภัณฑ์ เรือจะพาเราฝ่าสายน้ าในคลองให้ได้สัมผัสสายลมเย็นท่ีสวนมา

เบาๆ ให้พอชื่นใจ ลอดใต้สะพานไม้กว่า 180 แห่งท่ีสร้างไว้ส าหรับเดินข้ามสองฝ่ังคลอง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางกลับสู่เมือง อัมสเตอร์ดัม เมืองสวยท่ีต้ังอยู่ริม “แม่น้ าอัมสเตล” (Amstel River) อัมสเตอร์ดัมน่าจะเป็นเมือง

หลวงแห่งเดียวในโลกท่ีได้รับฉายาเป็น “เมืองหลวงแห่งจักรยาน” เพราะประชากรในอัมสเตอร์ดัมใช้จักรยานเป็นพาหนะ

ประจ าตัว ซอกซอยท่ัวอัมสเตอร์ดัมมีของดีเต็มไปหมด ท้ังร้านสินค้าท่ีระลึก ร้านกาแฟเก๋ๆ พิพิธภัณฑ์ หรือแวะน่ังเล่น
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ในสวนสาธารณะก็ยิ่งเพลินจนอาจจะลืมเวลาไปเลย เมืองอัมสเตอร์ดัม นอกจากจะส าคัญด้วยการเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ีมากท้ังด้วยประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเท่ียวมากมายโดย

เฉพาะท่ี จัตุรัสดัม (Dam Square) ท่ีเปรียบได้กับใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม เป็นสถานท่ีส าคัญในประวัติศาสตร์ ท่ีกลาง

จัตุรัสจะมีอนุสาวรีย์แห่งชาติ ท่ีระลึกแห่งผู้เสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต้ังอยู่ น าทุกท่าน ล่องเรือกระจก ล่องไป

ตามแม่น้ าไรน์เพื่อได้ชมเมืองในอีกมุม เห็นย่านไชน่าทาวน์ ผ่านย่านชุมชนชาวยิวท่ีเคยอพยพมาจากท่ัวยุโรปแล้วมาต้ัง

รกรากในยุคกลาง หน่ึงในความสามารถท่ีโดดเด่นของชาวยิวในเนเธอร์แลนด์คือการเป็นช่างเจียระไนเพชร  และถึงข้ัน

ชาวยิวหลายรายเปิดร้านเพชรเป็นของตัวเองซึ่งมีร้านหน่ึงท่ีเราอยากน าเสนอ เข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN 

ร้านจ าหน่ายและโรงงานผลิตเพชรซึ่งเป็นกิจการของชาวเนเธอร์แลนด์ท่ีด าเนินกิจการมานานถึง 71 ปีแล้ว น่ีคือแหล่ง

เจียระไนเพชรระดับโลกท่ีควรค่าให้แวะชมมาก ความพิเศษของกัสซันคือไม่ได้เป็นแค่ร้านจ าหน่ายเพชรเท่าน้ัน แต่จะเปิด

พื้นท่ีให้ชมและเรียนรู้วิธีการคัดสรรเพชร รวมท้ังได้ชมการเจียระไนโดยช่างฝีมือด้วย นอกจากน้ีภายในโรงงานยังมีพื้นที่

ของพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ท่ีจัดแสดงภาพเก่า เส้ือกีฬาและลายเซ็นของเหล่านักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติเนเธอร์แลนด์และบรรดา

โค้ชท่ีมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของโรงงานเพชรกัซซันแห่งน้ี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่เจ็ด Lelystad –โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม (สนามบิน) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) ท่ีถึงแม้จะไม่ใช่หมู่บ้าน

ใหญ่คึกคัก แต่ด้วยการท่ีเป็นหมู่บ้านเล็กๆ พร้อมด้วยบรรยากาศสด

ชื่นสบายๆ พร้อมด้วยสีสันของตัวอาคารท่ีดูแล้วสดใส ท าให้เป็นเมือง

ท่ีน่าเดินเล่นชิลล์ๆ สองฝ่ังถนนใจกลางหมู่บ้านน้ันเต็มไปด้วยมี

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันก็เดินทางไปยัง หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ (Zaanse 

Schans) ท่ีต้ังอยู่ทางตอนเหนือของอัมสเตอร์ดัม ท่ีน่ีเราจะได้เห็นบ้าน

ไม้สไตล์ฮอลแลนด์แท้ๆ กังหันลมเก่าแก่ท่ีบางตัวยังคงท างานได้เป็นปกติ 

ได้สัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอร์แลนด์ ภายในหมู่บ้านยังมี 

พิพิธภัณฑ์ซานส์ (Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจัดแสดง

วิธีชีวิตของชาวดัตช์แล้ว ก็มีการสาธิตวิธีการท ารองเท้าไม้และการท า

ชีสให้ชมด้วย  

ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศ

ไทย 

21.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK150 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

วันที่แปดดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.30 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

****************************************** 
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อัตราคา่บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) ไมม่ีเตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม 

✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

✓ ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น) 

✗ ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก 

✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน  

✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ข้ันต่ า 100 บาท / วัน / คน  

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อม

ส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

  

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจ าท้ังหมด 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าท้ังหมด 

วันเดินทาง ราคา 

สิงหาคม 10-17 ส.ค. 62 

43,900 กันยายน 18-25 ก.ย. 62 

ตุลาคม 13-20 / 20-27 ต.ค. 62 



  

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

เอกสารทีต่้องใชใ้นการยื่นวีซ่า 

1. พาสปอร์ตท่ียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่า

จะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซา่ 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ันและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 

ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับและแว่นสายตา) 

3. เอกสาระส าคัญส่วนบุคคล  

   3.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

3.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

3.4 ส าเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือน

ปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองท่ีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัท

ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่าน้ัน (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมี

หลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็น
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ว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่

ภูมิล าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้

เดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายด้วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านํ้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร ** 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม

ทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาน

ฑูตเร่ืองวีซ่าของท่านเน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซ่าน้ันผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่าน้ันถึงสามารถด าเนินข้ันตอนการย่ํนวีซ่าได้ 

 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท ** 
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รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัทาํการ 

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

สถานทีท่ํางาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ํางาน.................................................  

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

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพันธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

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

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

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 
 

 


