#10670 ทัวรยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 7 วัน 4
คืน สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ ลองเรือแมนํ้าไรน บิน QR

ทัวรยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ปราสาทไฮเดลเบิรก มหาวิหารโค
โลญจน อะตอมเมี่ยม จัตุรัสกร็องดปลาช ยานใจกลางเมืองเกาจัตุรัสมารก หมู
บานซานสสคันส ลองเรือหลังคากระจก สถาบันเจียระไนเพชร ยานRed Light
District สวนเคอเคนฮอฟ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานฮาหมัด





โรงแรม



-

2

สนามบินแฟรงคเฟิ รต - เมืองไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก เวิรทไฮมวิลเลจ เอาทเลท - นครแฟรงกเฟิ รต







Plaza Frankfurt Congress
Hotel (*Ex Sheraton
Frankfurt Congress Hotel*)
หรือเทียบเทา

3

เมืองเซนตกอร - แมนํ้า ไรน - ผาหินโลเรอไลย - บ็อบพารด - เมืองโค
โลญ - มหาวิหารโคโลญจน - Hohestrasse







Best Western Leoso Hotel
Leverkusen หรือเทียบเทา

4

กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแกรนดเพลซ
- เมืองบรูจ ส - จัตุรัสแกรนดเพลซ - หอระฆังแหงบรูกจ - โกรตมารก /
จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ







Velotel Brugge หรือเทียบเทา

5

อัมสเตอดัม (Amsterdam) - หมูบา นกังหันลมซานสคันส - ลองเรือก
ระจก - อัมสเตอดัม (Amsterdam) - จัตุรัสดัมสแควร - บริษัท
เจียระไนเพชร - เรดไรทสตรีท







Corendon Village - The
Urban หรือเทียบเทา

สวนเคอเคนฮอฟ - เมืองลิซเซ - ทา อากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม
สคิปโฮล







-

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ







-

6
7

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62

฿45,900

฿45,900

฿45,900

฿12,500

2 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62

฿49,900

฿49,900

฿49,900

฿12,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮาหมัด
คํ่า
18.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน
้ 4 ประตู 8 เคาน เตอร Q สาย
การบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหน าที่บริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัต รโดยสารและโหลด
กระเป าสัมภาระ
21.00 น. ออกเดินทางสส
ู นามบินกรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR835
00.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเครื่อง



ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮาหมัด
เป็ น ทาอากาศยานนานาชาติ ตัง้ อยูในโดฮา เมืองหลวงของประเทศกาตาร สรางขึน
้ ใหม
เพื่อใชแทน ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา เพื่อเป็ นทาอากาศยานหลักของประเทศ



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

สนามบินแฟรงคเฟรต - เมืองไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก
- เวิรทไฮมวิลเลจ เอาทเลท - นครแฟรงกเฟรต
เชา
01.45 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR069
06.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานแฟรงคเฟิ รต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา) เมืองแหงศูนยกลางทางพาณิ ชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี
้

่

เดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เมืองมรดกโลกจาก UNESCO ตัง้ อยูในรัฐบาลเดน-เวิรทเทมแบรก ซึ่งเป็ นรัฐ
ทางตะวันตกเฉี ยงใต เมืองแหงนี้ ขน
ึ้ ชื่อวาโรแมนติกที่สุดในเยอรมนี เสน หของเมืองอยูท่ค
ี วามมีชีวิต ชีวาของผูคนใน เมืองที่เรง
รีบ ซึ่งตางจากวิถ ีชีวิต ในเมืองหลวง และยังมีต ลาดยานเมืองเกา ที่เต็มไปดวยแหลงชอปปิ้ งและของกิน ทามกลางสถาปั ต ยกรรม
ที่เป็ นเอกลักษณ
นํ าทานขึน
้ ชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ปราสาทเกาแกท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงทางดานการทองเที่ยวมากที่สุดของ
เมือง โดยปราสาทนี้ ถ ูกสรางขึน
้ ในชวงปี ค.ศ.1300 ในสไตลโกธิค-เรอเนสซองซ ปราสาทตัง้ อยูบนเนิ นเขา ในอดีต ปราสาทแหง
นี้ ใชเป็ นป อมปราการ และ ตอมาไดถ ูกเปลี่ยนแปลง ใหเป็ นปราสาทเมื่อ ปี ค.ศ 1544 แมปราสาทแหงนี้ จะเคยถูกเผาและทําลาย
ไปบางในสมัยสงคราม แตก็ยังคงสภาพความสวยงามอยูเหนื อแมนํ้าเนคการไดจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้
ชมถังเบียรไมโอค ที่ใหญท่ส
ี ุด ในโลก
จากนั ้ นนํ าทานผานชมมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรกเป็ นมหาวิทยาลัยที่เกาแกท่ส
ี ุดในเยอรมัน มีช่ อ
ื เสียงระดับโลกจน ไดช่ อ
ื วาเป็ น
เมืองแหงการศึกษา
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จนสมควรแกเวลานํ าทานดินทางสูเมือง Wertheim am Main 170 กม. 2.30 ชม. ตัง้ อยูทางตะวันตกเฉี ยงใตของ
เยอรมนี เป็ นเมืองเล็กๆ ที่สวยงามดัง่ ภาพวาด โดดเดนดวยปราสาทจากยุคกลางในชวงศตวรรษที่ 12 ที่ต งั ้ อยูบนเนิ นเขา อิสระ
ใหทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย
จากนั ้ นนํ าทานไป Wertheim Village เป็ น Outlet Shopping ซึ่งมีสินคาตาง ๆ ที่เป็ นแบรนดใน Collection ลาสุด มา
ขายถูกกวาถึง 60% Wertheim Villageเป็ นหมูบาน ที่ต งั ้ อยูระหวางเมืองแฟรงกเฟริต กับเมืองวูสเบิรก ใหทานเพลิดเพลินกับ
การ ชอปปิ้ งเอาทเลท ที่รวบรวมรานคาชัน
้ นํ าไวอยางมากมาย
จนสมควรแกเวลานํ าทานดินทางกลับสู แฟรงคเฟิ รต
คํ่า
อิสระใหทานไดเลือกชอปปิ้ งและรัปประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ที่พัก : Plaza Frankfurt Congress Hotel (*Ex Sheraton Frankfurt Congress Hotel*) หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมในมิวนิ ค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**



เชา

สนามบินแฟรงคเฟรต
ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิ รต ตัง้ อยูท่แ
ี ฟรงกเฟิ รต เยอรมนี เป็ นทาอากาศยานที่
ใหญท่ส
ี ุดของเยอรมนี และใหญเป็ นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิ รต

เมืองไฮเดลเบิรก
อีกหนึ่ งเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงและน ามาเยือนมากเมืองหนึ่ งของรัฐบาเดิน-เวือรทเทม
แบรก ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสน หของตัวเมืองเกาสตไลบาโรก รวมไปถึง
ปราสาทโบราณที่มีความงดงาม นั่ นจึงทําใหเมืองไฮเดลเบิรกไดรับความนิ ยมจากนั กทอง
เที่ยวและสามารถดึงดูดนั กทองเที่ยวทัง้ ในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็ นจํานวนมาก

ปราสาทไฮเดลเบิรก
ป อมปราการยุคกลางที่แข็งแกรงแหงนี้ สรางขึน
้ ในศตวรรษที่สิบสาม โครงสรางป อมสวน
ใหญยังคงตัง้ ตระหงานอยู แมวาจะเผชิญกับไฟไหม ฟ าผา และสงครามมายาวนานนั บ
ศตวรรษ ในอดีต ที่น่ี มีทงั ้ แขกผูมาเยือน นั กโทษ และผูมีเกียรติ สวนของปราสาท สราง
ขึน
้ ในชวงกลางศตวรรษที่สิบหก มีความสวยงามอยางยิ่ง และเป็ นการจัดสวนขัน
้ สูงที่ได
รับการยอมรับทัว่ ทัง้ ยุโรปวาเป็ นสิ่งมหัศจรรยอันดับที่แปดของโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เวิรทไฮมวิลเลจ เอาทเลท
เวิรทไฮมวิลเลจ เอาทเลท (WERTHEIM VILLAGEOUTLET) (295 กม.) ใหทาน
เพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งเอาทเลทที่รวบรวมรานคาชัน
้ นํ าไวอยางมากมาย อาทิเชน
COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY
HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI
เป็ นตน

นครแฟรงกเฟรต
เป็ นเมืองใหญท่ม
ี ีความเหมาะสมจะเป็ นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกไดสบาย
ๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการ
เงิน เป็ นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน สนามบินแฟรงคเฟิ รต ถือเป็ น
สนามบินที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุดแหงหนึ่ งของยุโรปและของโลก



คํ่า



หมายเหตุ

 Plaza Frankfurt Congress Hotel (*Ex Sheraton Frankfurt Congress Hotel*) หรือเทียบเทา
อิสระใหทานไดเลือกชอปปิ้ งและรัปประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมในมิวนิ ค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

วันที่ 3


กิจกรรม

เมืองเซนตกอร - แมนํ้าไรน - ผาหินโลเรอไลย - บ็อบพารด เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - Hohestrasse
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางโดยรถโคชสู เซนตกอร St. Goar 118 กม. 1.45 ชม. ทาเรือแมนํ้าไรน ระหวางทางจะผานแหลงปลูกองุนที่
ผลิต ไวน ขาวที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดของ เยอรมนี จนถึงที่ทาเรือ เซนตกอร (St. Goar)
นํ าทานลองเรือชมความสวยงามของแมนํ้าไรน แมนํ้าสายสําคัญ ที่สุดสายหนึ่ งของยุโรป ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตลอดสอง
ฟากฝั่ งแมนํ้า เพลิดเพลิน กับทิวทัศน ของไรองุน และ ปราสาทของโบราณอายุกวา 600 ปี และ อาคารบานเรือนของอดีต เหลา
ขุนนางเยอรมนี ท่เี รียงรายอยูสองฟากฝั่ ง แมนํ้า ผานบริเวณ ผาหินโลเรอไลย ( Loreley rock) ซึ่งมีต ํานานเรื่องเลาที่ลึกลับของ
เสียงสะทอนที่เกิดขึน
้ บริเวณนั ้ น
ขึน
้ ฝั่ งที่ ทาเรือบอพพารด (Boppard) (ระยะทา15กม.)
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสูเมืองโคโลญจน ระยะทาง 121กม. 1.45 ชม.เมืองที่ต งั ้ อยูฝั่ง แมนํ้าไรน (Rhine River) และเป็ นเมืองเกา
แกท่เี คยอยูภายใตการปกครองของพวกโรมัน
นํ าทานชมมหาวิหารโคโลญจน ชาวเยอรมันเรียกวา DOM เป็ นศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแหงนี้ ใหญ
และสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก สรางดวยสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปั จจุบันมหาวิหารโคโลญจน นับเป็ นจุดหมายสําคัญ
ของเมือง โคโลญจน และของประเทศเยอรมนี ไดรับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในปี 1996
แวะ ยานถนนคนเดิน Hohe Straße สองขางของถนนเรียงรายไปดวยรานคาคลาคลํ่าไปดวยผูคน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า
จนสมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสู เมือง เลเวอรคูเซน ระยะทาง 25กม. 30 นาที จากนั ้ นนํ าทานเขาที่พัก
ที่พัก: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมในมิวนิ ค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองเซนตกอร
เมืองริมแมนํ้าไรน มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ
ทัง้ ทางดานประวัต ิศาสตรและทางดานจิต ใจของชาวเยอรมัน และเป็ นเมืองสําคัญสําหรับ
จัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปี ริมฝั่ งแมนํ้าสามารถลงเรืองทัศนาจร ลองชมความงดงาม
ของแมนํ้าไรน โดยเสนทาง เซ็นตกอร - บอบพารด จะเป็ นชวงที่งดงามที่สุด เพราะเป็ น
ชวงที่แมนํ้าแคบและคดเคีย
้ วไปมาในหุบเขา ที่มีสถาปั ต ยท่งี ดงามและไรองุน เรือลํานี้ จะพา
ทุกทานนั่ งชมความงามของแมนํ้าไรน ที่เป็ นแมนํ้าที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป

แมนํ้าไรน
เป็ นแมนํ้าที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป ยาวทัง้ สิน
้ 1,230 กิโลเมตร มีต นนํ้ าจาก
เทือกเขาแอลป ไหลผานประเทศอิต าลี, สวิต เซอรแลนด, ลิกเตนสไตน , ออสเตรีย,
เยอรมนี , ฝรัง่ เศส, ลักเซมเบิรก, เบลเยี่ยม, และเนเธอรแลนด ไปออกที่ทะเลเหนื อ

ผาหินโลเรอไลย
เป็ นผาหินในประเทศเยอรมัน ซึ่งไดช่ อ
ื นี้ มาจากทองถิ่นที่แปลวาการบนพึมพําหรือกระซิบ
รวมกับคําวาหินเพราะเสียงของลมและนํ้ าที่ทําใหเกิดเสียงคลายกัน

บ็อบพารด
เมืองริมแมนํ้าไรน ลองเรือทัศนาจรชมความงดงามของแมนํ้าไรน เพลิดเพลินกับเรื่องราว
ของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผาตางๆ ที่ยังคงมีมนตเสน หอยางไมเสื่อม
คลาย แมนํ้าสายนี้ ยังกอใหเกิดเรื่องราว, ตํานาน และบทเพลงตางๆ ที่ทําใหผูคนหลงใหล



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



เมืองโคโลญ

บาย

เมืองโคโลญจน เป็ นที่มาของนํ้ าหอมชนิ ดหนึ่ งที่เรียกวาออดิโคโลญจน ทัง้ นี้ เพราะผูผลิต
นํ้ าหอมชนิ ดนี้ ต งั ้ อยูในเมืองนี้ เสน หของโคโลญจน ท่พ
ี ิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิ วาล เทศกาลนี้ เริ่มขึน
้ ในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนิ นตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวทัง้ เมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง

มหาวิหารโคโลญจน
เป็ นโบสถโรมันคาทอลิก ในเมืองโคโลญ เป็ นสถานที่ประทับของอารชบิชอปแหงโคโลญ
สถานที่น่ี มีช่ อ
ื เสียงในฐานะเป็ นที่ศาสนสถาน นิ กายเยอรมันคาทอลิก สถานที่แหงสราง
ขึน
้ มาเพื่อเป็ นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหากษั ต ริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส
์ ิทธิ ์
และเป็ นสถานที่เก็บหีบสามกษั ต ริยไว ณ ที่แหงนี้ ดวย ปั จจุบันเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญของเมืองแหงนี้ มีผูเยี่ยมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

Hohestrasse
ถนน Hohestrasse ถนนชอปปิ้ งที่ขน
ึ้ ชื่อของเมืองโคโลญ เชน เครื่องเหล็กตราตุกตาคู,
นํ้ าหอมออดิโคโลญ 4711



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมในมิวนิ ค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแก
รนดเพลซ - เมืองบรูจส - จัตุรัสแกรนดเพลซ - หอระฆัง - โกร
ตมารก / จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้ นนํ าทานดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็ น
ศูนยกลางดานการเมืองนานาชาติแหงสหภาพยุโรป อีกทัง้ ยังเป็ นศูนยบัญชาการกลางขององคการสนธิสัญญาป องกัน
แอตแลนติกเหนื อ นอกจากนี้ บรัสเซลสยังเป็ นที่ต งั ้ ของนาโต (NATO) อีกดวย ทําใหหลายประเทศมีสถานทูต ในบรัสเซลสถ ึง 3
แหง คือ สถานทูต ปกติของแตละประเทศ สถานทูต ประจําสหภาพยุโรป และสถานทูต ประจํานาโต
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร

่

่

่

นํ าทาน ชมเมืองบรัสเซลส ถายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็ นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็ น
สัญลักษณจากการรวมตัว ครัง้ แรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959
ผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกาๆสถาปั ต ยกรรมที่ผสมผสานระหวางกอธิค และนี โอกอธิค
ผานชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษั ต ริยแหง เบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถายภาพกับ
แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียหนูนอยยืนปั สสาวะ ซึ่งเป็ นสัญลักษณของเมือง
ถายภาพกับ จัต ุรัสกร็องด ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็ นจัต ุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัต ุรัส
เป็ นอาคารโบราณน าสนใจทัง้ สิน
้ จนกระทัง่ ไดเวลาอันสมควร
นํ าทานเดินทางสูเมืองบรูจส (BRUGES) (100 กิโลเมตร 1.30 ชม. ) เมืองที่ถ ูก กลาวขานวาเป็ นเวนิ สแหงตอนเหนื อ
เป็ นเมืองที่เงียบสงบและมีมนตเสน หของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองคการ
UNESCO จนกระทัง่ เดินทางถึงเมืองบรูจส
นํ าทาน ชมเมืองบรูจน เมืองหลวงของแควนฟลันเดอร ที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ ง ของยุโรป ในอดีต บรูจสเคย
เป็ นเมืองทาที่สําคัญของเบลเยี่ยม แตเมื่อเมืองถูกปิ ดลอมไมมี ทางออกทะเล จึงเสียความเป็ นเมืองทาใหแกแอนตเวิรป ซึ่งกลาย
มาเป็ นทาเรือที่ใหญท่ส
ี ุดของเบลเยี่ยม
นํ าทานเยี่ยมชม ยานใจกลางเมืองเกา จัต ุรัสมารก (THE MARKT) ซึ่งเป็ นที่ต งั ้ ของตลาดคาขายและที่จัดงานตางๆของเมือง
รวมถึง จตุรัสเบิรก (THE BURG) ลานกวางหน าบริเวณวังเกาสไตลกอธิคซึ่งกลายเป็ นศาลาวาการของเมืองในปั จจุบันผานชม
หอประชุมสงฆและถายภาพกับ หอระฆังประจําเมือง (THE BELFRY) ที่ถ ือเป็ นสัญลักษณของเมืองบรูจส มีความสูงถึง 83
เมตร และบันได 366 ขัน
้ เพื่อขึน
้ สูยอดของหอระฆัง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ภัต ตาคาร
ที่พัก: Velotel Brugge หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมในมิวนิ ค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**



เชา
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กรุงบรัสเซลล
เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็ นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงนี้ ถ ือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็ นสถาน
ที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนั กเดินทางที่ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ที่มีความเป็ นสากล



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสรณอะโตเมี่ยม
สิ่งกอสรางที่ต งั ้ อยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็ นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหนึ่ ง สรางขึน
้ เมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็ นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีนํ้าหนั กประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็ นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนี ยม ที่สะทอนแสงแดดเป็ นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิต ย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็ นสองชัน
้

เมเนเกนพีส
เป็ นนํ้ าพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็ นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปั สสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตัง้ อยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

จัตุรัสแกรนดเพลซ
เป็ นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็ นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปั ต ยกรรมทัง้ บาโรค
โกธิค นี โอ-โกธิค และเป็ นสถานที่ซ่ งึ ยูเนสโก ยกยองใหเป็ นมรดกโลกตัง้ แตปี ค.ศ.1983

เมืองบรูจส
เมืองบรูจจ เป็ นเมืองริมชายฝั่ งทะเลที่โดงดังเมืองหนึ่ งของประเทศเบลเยียม เมืองนี้ ถ ูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชัน
้ ซึ่งน าจะเป็ นการป องกันขาศึกศัต รูในสมัยกอนวิธีหนึ่ ง ใน
ปั จจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปั ต ยกรรมแบบเดิมคือ เฟลมมิช
และเรเนซอง ที่ดูวิจิต รสวยงามดุจดัง่ มนตขลัง

จัตุรัสแกรนดเพลซ
เป็ นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็ นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปั ต ยกรรมทัง้ บาโรค
โกธิค นี โอ-โกธิค และเป็ นสถานที่ซ่ งึ ยูเนสโก ยกยองใหเป็ นมรดกโลกตัง้ แตปี ค.ศ.1983

หอระฆังแหงบรูกจ
หอระฆังเกาแก ที่มีประวัต ิอันยาวนาน และมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ช่ อ
ื วา Madonna &
Child ซึ่งเป็ นประติมากรรมที่อยูภายในโบสถพระแมมารีมีลักษณะะเป็ นหินออนที่มีการ
แกะสลักโดยมิเคลันเจโล ซึ่งในปั จจุบัน ไดรับการยกยองวาเป็ น ยอดศิลปิ นเอกของโลกชา
วอิต าเลี่ยน

โกรตมารก / จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ
ตลาด Grote Markt นี้ ไดกลายมาเป็ นศูนยกลางของชีวิต คนเมืองบรูจส ที่น่ี เต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปั จจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็ นฮับดานการทอง
เที่ยวดวย ลองใชเวลาเดินใหทวั่ เพื่อสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ที่ระลึกของที่น่ี และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปั ต ยกรรมอันงดงามของสวนหนึ่ ง
ของเมืองบรูจส



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Velotel Brugge หรือเทียบเทา
่

่



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมในมิวนิ ค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

อัมสเตอดัม (Amsterdam) - หมูบานกังหันลมซานสคันส ลองเรือกระจก - อัมสเตอดัม (Amsterdam) - จัตุรัสดัมสแควร
- บริษัทเจียระไนเพชร - เรดไรทสตรีท
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) (266 กิโลเมตร 4 ชัว่ โมง ) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตัง้
อยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มกอตัง้ ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปั จจุบันเป็ นเมืองที่ใหญท่ส
ี ุดของเนเธอรแลนด มี
ประชากรประมาณ 1.5 ลานคน เป็ นเมืองศูนยกลางทางประวัต ิศาสตร ที่สําคัญแหงหนึ่ งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสต
ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็ นชวงยุคทองของเนเธอรแลนด
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู หมูบานซานส สคันส หมูบานกังหัน (ZAANSE SCHANS) (22 กิโลเมตร 30 นาที่ ) หมูบานอนุรักษ
วัฒนธรรมเกาแกและวิถ ีชีวิต ของชาวเนเธอรแลนดสมัยกอนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณของความเป็ นเนเธอรแลนดไวไดอยาง
ครบถวน นอกจากหมูบานซานส สคันส ยังมี โรงสาธิต วิธีการทําชีส และทํารองเทาไมใหทานไดเขาชม อิสระใหทานเที่ยวชม
หมูบานน ารักแหงนี้
นํ าทานเดินทางกลับสู อัมเตอรดัม ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิ ชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด นํ าเที่ยวชมกรุง
อัมสเตอรดัม ดวยบรรยากาศการลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไป ตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาว
ดัชตถ ูกสรางมาตัง้ แตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีต ะขออยูชน
ั ้ บนสุดของอาคารเอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบาน ชมเขตที่เกาแกท่ส
ี ุดของอัมสเตอดัม
จากนั ้ นเรือจอดสงทานที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุต สาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนด ได
รับการยกยอง วาดีท่ส
ี ุดแหงหนึ่ งของโลก ชมขัน
้ ตอนการ คัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญ ตลอดจนขัน
้ ตอนการ
เจียระไนใหเป็ นอัญมณี ท่ม
ี ีคาที่สุด สําหรับทานที่ต องการเป็ นเจาของอัญมณี ลาํ้ คา เชิญทานเลือกซื้อเพชรชัน
้ ดีพรอมรับรองดวย
Certificate จากบริษัทฯที่มีช่ อ
ื เสียง
จากนั ้ นเดินทางเขาสูยานใจกลางเมืองอันเป็ นที่ต งั ้ ของจัต ุรัสแดม (Dam Square) เขตยานใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิ ยม
ในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้ อยูใจกลางจัต ุรัส
และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอรดัม หรืออีกชื่อหนึ่ งคือยาน Red Light District แลว
อิสระใหทานไดชอปปิ้ งตามอัธยาศัย อัมสเตอดัมไดช่ อ
ื วามีถ นนชอปปิ้ งที่นาตื่นตาตื่นใจไมแพเมืองหลวงใดๆ ในยุโรป
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ภัต ตาคาร
ที่พัก: Corendon Village - The Urban หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมในมิวนิ ค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อัมสเตอดัม (Amsterdam)
เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตัง้ อยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเตล (Amstel) ที่น่ี รายลอมไปดวย
ทัศนี ยภาพงดงามและสถาปั ต ยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศแสน
โรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่นาสนใจ เพราะอัมสเตอรดัม
ถือเป็ น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง นอกจาก
นี้ อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุมน าคนหาอีกมากมาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานกังหันลมซานสคันส
หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนื อหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนดัง้ เดิมของฮอลแลนด ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑเปิ ดใหเขาชมวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของ
ชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุต สาหกรรมมาตัง้ แตศตวรรษที่ 17-18 โดยทํา
หน าที่ผลิต นํ้ ามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

ลองเรือกระจก
เรือหลังคากระจก จะลองไปตามลําคลองของแมนํ้าอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน แบบชาว
ดัชตท่ส
ี รางมาตัง้ แตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีต ะขออยู
ชัน
้ บนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือที่
จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง

อัมสเตอดัม (Amsterdam)
เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตัง้ อยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเตล (Amstel) ที่น่ี รายลอมไปดวย
ทัศนี ยภาพงดงามและสถาปั ต ยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศแสน
โรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่นาสนใจ เพราะอัมสเตอรดัม
ถือเป็ น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง นอกจาก
นี้ อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุมน าคนหาอีกมากมาย

จัตุรัสดัมสแควร
ตัง้ อยูใจกลางเมือง และชื่อของจัต ุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซึ่ง
มีท่ม
ี าจาก ‘เขื่อนที่อยูริมแมนํ้าอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึน
้ ในบริเวณจัต ุรัส
เมื่อปี คริสตศักราช 1200 และปั จจุบันจัต ุรัสแหงนี้ เป็ นสถานที่ต งั ้ ของสถานที่ทองเที่ยวน า
สนใจหลายแหง

บริษัทเจียระไนเพชร
สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิต การเจียระไน
เพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของโลก

เรดไรทสตรีท
เป็ นยานที่ประกอบดวยถนนหลายสายเชื่อมตอกัน และเป็ นยานที่โสเภณี ประกอบอาชีพ
ไดอยางถูกกฎหมายของเนเธอรแลนด จะมีการโชวสน
ิ้ คาทางหน าตางรานโดยเปิ ดไฟ
นี ออนเอาไว โดยทางเมืองไดเขาซื้ออาคารหลายแหงซึ่งเคยใชเป็ นสถานบริการ โดยมี
เจตนาที่จะปิ ดหน าตางโชวสินคาเหลานี้ และซองจํานวนมากเกี่ยวของกับการตมตุน, การ
คามนุษย และอาชญากรรมชนิ ดมีการจัดองคกรตางๆ โสเภณี หรือผูหญิงอาชีพพิเศษใน
เมือง ไอโฮเวิรน”ของเนเธอรแลนด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Corendon Village - The Urban หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมในมิวนิ ค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

สวนเคอเคนฮอฟ - เมืองลิซเซ - ทาอากาศยานนานาชาติ
อัมสเตอรดัม สคิปโฮล
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานดินทางสู สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้ อยูท่ช
ี านเมืองลิซเซ(Lisse) ซึ่งเป็ นแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและสําคัญ
ของฮอลแลนด เมืองลิซเซอยูหางจากอัมสเตอรดัมเพียง 29 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปไดทงั ้ ทางรถไฟและรถเชา รวมทัง้
จักรยาน ทางรถไฟใหลงที่ สถานี ไลเดน(Leiden) แลวตอรถบัสเขาไปที่สวน ซึ่งใช เวลาประมาณ 15 นาที
สวนเคอเคนฮอฟ เดิมเป็ นสวนสาธารณะมากอน ตอมาสมาคมผูสงเสริมการ ปลูกดอกไมประเภทไมหัวแหงเมืองลิซเซ ไดใช
สวนแหงนี้ สงเสริมการปลูกไมหัวพันธุใหมๆ โดยแบงที่ใหกับบริษัทผูผลิต ไมหัวเป็ นผูปลูกและเขาบํารุงรักษา ซึ่งก็ทําใหเกิดพันธุ
ใหมๆ ขึน
้ ในทุกปี ซึ่งผูสนใจตนทิวลิปจากทัว่ โลกจะมาชม
จนถึงเวลานั ดหมายนํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานอัมเตอรดัม
บาย
15.15 น. ออกเดินทางกลับสก
ู รุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR980
คํ่า
23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศ การต า แวะรอเปลี่ยนเครื่อง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนเคอเคนฮอฟ
เป็ นสวนที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทัว่ โลก ดวยทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี รวมทัง้
ไมหัวอื่นๆ เชน ลิลลี่ แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ จะออกดอกบานสะพรัง่ ดูละลาน
ตา สวนไดถ ูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทาง
เดินอันรมรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็ นระยะ มีสระนํ้ าและนํ้ าพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

เมืองลิซเซ
ตัง้ อยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด มีประชากรของ 21,864 คน เป็ น
ศูนยกลางการคาดอกไมท่ใี หญท่ส
ี ุดในประเทศเนเธอรแลนด หางจากอัมสเตอรดัม 29
กม. ปั จจุบันเนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปไดมากกวา 3,000 ชนิ ด มีสีมากวา
400 สี ปั จจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไปกวารอยประเทศทัว่ โลก เมืองลิซเซยังเป็ น
แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวจากทัว่ โลกมาเยี่ยมชมดอกไม



ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล

บาย

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั ้ นโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปี ท่แ
ี ลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอื่นๆที่มักเกิดอุบัต ิเหตุ ซึ่งเจาหน าที่หอควบคุมการบินบางคนเปิ ดเผยวาใชวานั กบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนํ าของเจาหน าที่หอควบคุมการบิน

วันที่ 7


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เชา
01.55 น. ออกเดินทางสป
ู ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR980
บาย
12.55 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



บาย

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 25ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้ น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั ้ น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันทัว่ ไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
13. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท
กรุณาสงสําเนาหน าพาสปอรต และแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร
คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนออกเดินทาง
กรณี บริษัทตองออกตัว๋ หรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเป็ นตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่บริษัทกําหนดแจงเทานั ้ น
**สําคัญ**สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน
หน าหนั งสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ่าํ กวา 3หน า) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้ นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบกรณี พาสปอรต หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัดพรอมคาภาษี สนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตัว๋ กรุปไม
สามารถUpgradeที่นั่งเป็ นBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋ กรุปเทานั ้ นไมสามารถเลื่อนวันได)
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพัก
เมืองใกลเคียง กรณี โรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป า สายการบินกาตาร แอรเวย นํ้ าหนั ก 30 กิโลกรัม ถือขึน
้ เครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณี นํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังนี้
การสูญเสียชีวิต /อวัยวะจากอุบัต ิเหตุ
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปี บริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปี บริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท
ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปี บริบูรณ วงเงินคุมครอง 750,000 บาท
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปี บริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80
ปี บริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท
คารักษาพยาบาลตอเนื่ องในประเทศไทยผูเอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80
ปี บริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท
ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทัง้ นี้ การทําประกันนี้ จากบริษัท มากกวาขอบังคับ
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนํ าเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนํ าเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัต ิเหตุในการเดินทางเทานั ้ น แตทงั ้ นี้ ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได กรณี ทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาที่บริษัทฯ
7.รวมคาวีซาวีซาเชงเกนแลว กรณี ลูกคามีวีซาเชงเกนอยูแลวหักออกจากคาทัวร 2,200 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็ นตน
3. คาภาษี ทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษี เดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษี นํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบิน
5. คา Vat 7% และ คาภาษี หัก ณ ที่จาย 3%
6. คาพนั กงานยกกระเป าที่โรงแรม
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป

วีซา
เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกน
ระยะเวลาดําเนิ นการยื่น 15 วันทําการ
** ผูเดินทางตองมาโชวต ัวและสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **
1.พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต ่าํ กวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานํ าไปตออายุกอนนํ าสง และมี
จํานวนหน าเหลืออยางน อย 2-3 หน าเพื่อติดวีซา หากมีพาสปอรต เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ต าม ควรนํ าไปแสดง
ดวยเพื่อเป็ นเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต
2.รูปถาย รูปสีหน าตรงปั จจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ ว หรือ 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบ และมีอายุไมเกิน 3 เดือน หาม
ตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเครื่องประดับ ตองเป็ นรูปที่ถ ายจากรานถายรูปเทานั ้ น (ใบหน าใหญ ชัดเจน 80% ของขนาด
ภาพ)

3.เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัต รประชาชน / สําเนาบัต รขาราชการ
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัต ร(กรณี คูสมรสเสียชีวิต ) แปลเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปลี่ยน) แปลเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น
(กรณี เด็กอายุต ่าํ กวา20ปี ) แปลเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูต ิบัต ร / หนั งสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรต บิดา-มารดา
4.หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยต
ู องเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น โดยระบุต ําแหน ง, อัต ราเงินเดือนใน
ปั จจุบัน,วันเดือนปี ท่เี ริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั ้ นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด ภาษาอังกฤษเทานั ้ น
4.1 กรณี เป็ นพนั กงาน หนั งสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุต ําแหน ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่อนุมัต ิใหลา
หยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เทานั ้ นไมต องระบุช่ อ
ื ประเทศ หลังจากนั ้ นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน
1 เดือนกอนยื่นวีซา ตองเป็ นภาษาอังกฤษ และเป็ นหลักฐานปั จจุบันเทานั ้ น พรอมประทับตราบริษัท โดยชื่อลูกคาที่ระบุในหนั งสือ
รับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหต รงตามหน าพาสปอรต
4.2 กรณี เจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนั งสือรับรองการจดทะเบียนที่มีช่ อ
ื ของผูเดินทางเป็ นกรรมการหรือหุนสวน
พรอมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไมเกิน 3 เดือน และเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น)
4.3กรณี เป็ นนั กเรียนหรือนั กศึกษา ใชหนั งสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเป็ นภาษาอังกฤษ
เทานั ้ น (สถานทูต ไมรับเอกสารที่เป็ นบัต รนั กเรียน ไมวาเป็ นชวงปิ ดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา)
เด็กอายุต ่าํ กวา 20 ปี
จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับ
มารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศ
จากทัง้ บิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุต รกับผูท่บ
ี ุต รเดินทางไปดวย ตองไปทําที่สํานั กงานเขตที่ทําเบียนบานอยู
(พรอมแนบบัต รประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตอง และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหน าเจาที่รับยื่นวีซาดวย กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบ
สําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็ นผูมีอํานาจปกครองบุต รแตเพียงผูเดียว
4.4กรณี ท่เี กษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัต รขาราชการบํานาญมาดวย
4.5 กรณี เป็ นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณี คูสมรสเสียชีวิต ) (ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของ
สามีก็ได ในกรณี ท่ไี มไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี เป็ นภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปี เกิด ของสามี และบุต ร ที่มีดวยกัน)
4.6 กิจการไมจดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินคาออนไลน ตองเขียนหนั งสือแนะนํ าตนเอง ชีแ
้ จงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตน (เป็ นภาษาอังกฤษ)
5.หลักฐานการเงิน
5.1 ผูเดินทางออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยต ัวจริง หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6
เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของทานใหถ ึงปั จจุบันดวย) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต ่าํ กวา 6
หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา
** กรณี ไมมีการอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยภายในระยะเวลา 6 เดือน ตองขอ Statement จากธนาคารเทานั ้ น **
5.2ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองเขียนหนั งสือรับชีแ
้ จงความสัมพันธ (Sponsot Letter) และขอหนั งสือรับรองคาใชจาย
โดยใหบุคคลที่ออกคาใชจายใหเป็ นผูขอหนั งสือรับรอง BANK SPONSOR หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคาร
เทานั ้ น (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุช่ อ
ื เจาของบัญชี บุคคลที่ออกคาใชจาย สะกดชื่อ – สกุล ใหต รงตามหน าพาสปอรต และระบุช่ อ
ื ผู
เดินทาง สะกดชื่อ - สกุล ใหต รงตามหน าพาสปอรต กรุณายื่นขอจากธนาคารลวงหน า บางแหงอาจใชเวลาดําเนิ นการประมาณ 3 วัน
และ
5.3 กรณี ท่บ
ี ริษัทของทานเป็ นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง ใหกับผูเดินทางทัง้ หมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีก
หนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้
ในจดหมายดวย
(เอกสารมีอายุ 1 เดือนกอนวันยื่นคํารองขอวีซา)
**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย กอนแสดงตัวยื่นขอวีซา 3-5 วัน เทานั ้ น **
**สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา**
6.แบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกแบบฟอรมที่แนบมาใหต รงกับความเป็ นจริง เนื่ องจากเป็ นขอมูลที่ต องสงใหกับทางสถานทูต พิจารณาวีซา ทางบริษัทฯ
ไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะถูกปฏิเสธวีซาได

่

่

่

่

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพ่น
ี  อง,สถานที่เกิด และจํานวนบุต รของผูเดินทาง การบิดเบือนขอเท็จจริง
ประการใดก็ต าม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ไม
คืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครัง้ หากสถานทูต มีการสุมเรียก
สัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะสง
เจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูต เพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูต
เรื่องวีซาของทาน เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัท
** เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร**

หมายเหตุ
หมายเหตุ
: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การ
จราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของ
ทานเป็ นหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครัง้ นี้ จะตองมีจานวน 20 ทานขึน
้ ไป กรณี ไมถ ึงจํานวนดังกลาว
จะสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 15 วัน
หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไมถ ึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
2. ในกรณี ท่ล
ี ูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะนั ้ นทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้
กรณี วีซาไมไดรับการอนุมัต ิจากสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน
้ จริง
เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน (กรณี ออกตัว๋ แลว )
** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทัง้ หมด เจาหน าที่จะตองกรอกในแบบฟอรมออนไลน ของทาน **
** เอกสารประกอบการยื่นวีซาตองเป็ นภาษาอังกฤษเทานั ้ น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร**
หนั งสือเดินทางเลมเกา จําเป็ นตองสงมาเพื่อดูประวัต ิการเดินทางของทาน
หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานเป็ นภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ชื่อ
บริษัท / ตําแหน งของทาน / ลักษณะงาน / รายไดต อเดือน
หมายเหตุ : การอนุมัต ิวีซาเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้ สิน
้ ทัง้ นี้ บริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั ้ น

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน
่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และ กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาทัวรไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณี ใดๆ
ทัง้ สิน
้

