
#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 กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮาหมัด    -

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต - เมืองไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก -
เวิรทไฮมวิลเลจ เอาทเลท - นครแฟรงกเฟิรต   

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

3 เมืองเซนตกอร - แมน้ําไรน - ผาหินโลเรอไลย - บ็อบพารด - เมืองโค
โลญ - มหาวิหารโคโลญจน - Hohestrasse   

Best Western Leoso Hotel
Leverkusen หรือเทียบเทา

4 กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแกรนดเพลซ
- เมืองบรูจส - จัตุรัสแกรนดเพลซ - หอระฆังแหงบรูกจ - โกรตมารก /
จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ

   Velotel Brugge หรือเทียบเทา

5 อัมสเตอดัม (Amsterdam) - หมูบานกังหันลมซานสคันส - ลองเรือก
ระจก - อัมสเตอดัม (Amsterdam) - จัตุรัสดัมสแควร - บริษัท
เจียระไนเพชร - เรดไรทสตรีท

  
Corendon Village - The
Urban หรือเทียบเทา

6 สวนเคอเคนฮอฟ - เมืองลิซเซ - ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม
สคิปโฮล    -

7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮาหมัด

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินแฟรงคเฟรต - เมืองไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก
- เวิรทไฮมวิลเลจ เอาทเลท - นครแฟรงกเฟรต

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

18.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สาย
การบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลด
กระเปาสัมภาระ

21.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR835

00.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปล่ียนเครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานฮาหมัด

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็น ทาอากาศยานนานาชาติ ตัง้อยูในโดฮา เมืองหลวงของประเทศกาตาร สรางขึน้ใหม
เพ่ือใชแทน ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา เพ่ือเป็นทาอากาศยานหลักของประเทศ

 กิจกรรม เชา

01.45 น. ออกเดินทางตอโดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR069

06.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมืองแหงศูนยกลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี

้ ่



เดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เมืองมรดกโลกจาก UNESCO ตัง้อยูในรัฐบาลเดน-เวิรทเทมแบรก ซ่ึงเป็นรัฐ
ทางตะวันตกเฉียงใต เมืองแหงน้ีขึน้ชื่อวาโรแมนติกท่ีสุดในเยอรมนี เสนหของเมืองอยูท่ีความมีชีวิตชีวาของผูคนใน เมืองท่ีเรง
รีบ ซ่ึงตางจากวิถีชีวิตในเมืองหลวง และยังมีตลาดยานเมืองเกา ท่ีเต็มไปดวยแหลงชอปป้ิงและของกิน ทามกลางสถาปัตยกรรม
ท่ีเป็นเอกลักษณ

นําทานขึน้ ชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ปราสาทเกาแกท่ีมีชื่อเสียงทางดานการทองเท่ียวมากท่ีสุดของ
เมือง โดยปราสาทน้ีถูกสรางขึน้ในชวงปี ค.ศ.1300 ในสไตลโกธิค-เรอเนสซองซ ปราสาทตัง้อยูบนเนินเขา ในอดีตปราสาทแหง
น้ีใชเป็นปอมปราการ และ ตอมาไดถูกเปล่ียนแปลง ใหเป็นปราสาทเมื่อ ปีค.ศ 1544 แมปราสาทแหงน้ีจะเคยถูกเผาและทําลาย
ไปบางในสมัยสงคราม แตก็ยังคงสภาพความสวยงามอยูเหนือแมน้ําเนคการไดจนกระท่ังถึงทุกวันน้ี

ชมถังเบียรไมโอค ท่ีใหญท่ีสุด ในโลก

จากน้ันนําทานผานชมมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรกเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดในเยอรมัน มีชื่อเสียงระดับโลกจน ไดชื่อวาเป็น
เมืองแหงการศึกษา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จนสมควรแกเวลานําทานดินทางสูเมือง Wertheim am Main 170 กม. 2.30 ชม. ตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงใตของ
เยอรมนี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีสวยงามด่ังภาพวาด โดดเดนดวยปราสาทจากยุคกลางในชวงศตวรรษท่ี 12 ท่ีตัง้อยูบนเนินเขา อิสระ
ใหทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานไป Wertheim Village เป็น Outlet Shopping ซ่ึงมีสินคาตาง ๆ ท่ีเป็นแบรนดใน Collection ลาสุด มา
ขายถูกกวาถึง 60% Wertheim Villageเป็นหมูบาน ท่ีตัง้อยูระหวางเมืองแฟรงกเฟริตกับเมืองวูสเบิรก ใหทานเพลิดเพลินกับ
การ ชอปป้ิงเอาทเลท ท่ีรวบรวมรานคาชัน้นําไวอยางมากมาย

จนสมควรแกเวลานําทานดินทางกลับสู แฟรงคเฟิรต

ค่ํา

อิสระใหทานไดเลือกชอปป้ิงและรัปประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ท่ีพัก : Plaza Frankfurt Congress Hotel (*Ex Sheraton Frankfurt Congress Hotel*) หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

สนามบินแฟรงคเฟรต

เมืองไฮเดลเบิรก

 เชา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตัง้อยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิรต

อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-เวือรทเทม
แบรก ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสนหของตัวเมืองเกาสตไลบาโรก รวมไปถึง
ปราสาทโบราณท่ีมีความงดงาม น่ันจึงทําใหเมืองไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทอง
เท่ียวและสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวทัง้ในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองเซนตกอร - แมน้ําไรน - ผาหินโลเรอไลย - บ็อบพารด -
เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - Hohestrasse

อิสระใหทานไดเลือกชอปป้ิงและรัปประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

ปราสาทไฮเดลเบิรก
ปอมปราการยุคกลางท่ีแข็งแกรงแหงน้ีสรางขึน้ในศตวรรษท่ีสิบสาม โครงสรางปอมสวน
ใหญยังคงตัง้ตระหงานอยู แมวาจะเผชิญกับไฟไหม ฟาผา และสงครามมายาวนานนับ
ศตวรรษ ในอดีตท่ีน่ีมีทัง้แขกผูมาเยือน นักโทษ และผูมีเกียรติ สวนของปราสาท สราง
ขึน้ในชวงกลางศตวรรษท่ีสิบหก มีความสวยงามอยางย่ิง และเป็นการจัดสวนขัน้สูงท่ีได
รับการยอมรับท่ัวทัง้ยุโรปวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับท่ีแปดของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เวิรทไฮมวิลเลจ เอาทเลท

นครแฟรงกเฟรต

 บาย

เวิรทไฮมวิลเลจ เอาทเลท (WERTHEIM VILLAGEOUTLET) (295 กม.) ใหทาน
เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงเอาทเลทท่ีรวบรวมรานคาชัน้นําไวอยางมากมาย อาทิเชน
COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY
HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI
เป็นตน

เป็นเมืองใหญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกไดสบาย
ๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการ
เงิน เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็น
สนามบินท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู เซนตกอร St. Goar 118 กม. 1.45 ชม. ทาเรือแมน้ําไรนระหวางทางจะผานแหลงปลูกองุนท่ี
ผลิตไวนขาวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ เยอรมนี จนถึงท่ีทาเรือ เซนตกอร (St. Goar)

นําทานลองเรือชมความสวยงามของแมน้ําไรน แมน้ําสายสําคัญ ท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสอง
ฟากฝ่ังแมน้ํา เพลิดเพลิน กับทิวทัศนของไรองุน และ ปราสาทของโบราณอายุกวา 600 ปี และ อาคารบานเรือนของอดีตเหลา
ขุนนางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยูสองฟากฝ่ัง แมน้ํา ผานบริเวณ ผาหินโลเรอไลย ( Loreley rock) ซ่ึงมีตํานานเรื่องเลาท่ีลึกลับของ
เสียงสะทอนท่ีเกิดขึน้ บริเวณน้ัน

ขึน้ฝ่ังท่ี ทาเรือบอพพารด (Boppard) (ระยะทา15กม.)

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมืองโคโลญจน ระยะทาง 121กม. 1.45 ชม.เมืองท่ีตัง้อยูฝ่ัง แมน้ําไรน (Rhine River) และเป็นเมืองเกา
แกท่ีเคยอยูภายใตการปกครองของพวกโรมัน

นําทานชมมหาวิหารโคโลญจน ชาวเยอรมันเรียกวา DOM เป็นศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแหงน้ีใหญ
และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สรางดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจนนับเป็นจุดหมายสําคัญ
ของเมือง โคโลญจนและของประเทศเยอรมนี ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในปี 1996

แวะ ยานถนนคนเดิน Hohe Straße สองขางของถนนเรียงรายไปดวยรานคาคลาคล่ําไปดวยผูคน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมือง เลเวอรคูเซน ระยะทาง 25กม. 30 นาที จากน้ันนําทานเขาท่ีพัก

ท่ีพัก: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

เมืองเซนตกอร

แมนํ้าไรน

ผาหินโลเรอไลย

บ็อบพารด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองริมแมน้ําไรน มีความยาวอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ
ทัง้ทางดานประวัติศาสตรและทางดานจิตใจของชาวเยอรมัน และเป็นเมืองสําคัญสําหรับ
จัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปีริมฝ่ังแมน้ําสามารถลงเรืองทัศนาจร ลองชมความงดงาม
ของแมน้ําไรน โดยเสนทาง เซ็นตกอร - บอบพารด จะเป็นชวงท่ีงดงามท่ีสุด เพราะเป็น
ชวงท่ีแมน้ําแคบและคดเค้ียวไปมาในหุบเขา ท่ีมีสถาปัตยท่ีงดงามและไรองุน เรือลําน้ีจะพา
ทุกทานน่ังชมความงามของแมน้ําไรน ท่ีเป็นแมน้ําท่ียาวและสําคัญท่ีสุดในทวีปยุโรป

เป็นแมน้ําท่ียาวและสําคัญท่ีสุดในทวีปยุโรป ยาวทัง้สิน้ 1,230 กิโลเมตร มีตนน้ําจาก
เทือกเขาแอลป ไหลผานประเทศอิตาลี, สวิตเซอรแลนด, ลิกเตนสไตน, ออสเตรีย,
เยอรมนี, ฝรัง่เศส, ลักเซมเบิรก, เบลเย่ียม, และเนเธอรแลนด ไปออกท่ีทะเลเหนือ

เป็นผาหินในประเทศเยอรมัน ซ่ึงไดชื่อน้ีมาจากทองถิ่นท่ีแปลวาการบนพึมพําหรือกระซิบ
รวมกับคําวาหินเพราะเสียงของลมและน้ําท่ีทําใหเกิดเสียงคลายกัน

เมืองริมแมน้ําไรน ลองเรือทัศนาจรชมความงดงามของแมน้ําไรน เพลิดเพลินกับเรื่องราว
ของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผาตางๆ ท่ียังคงมีมนตเสนหอยางไมเสื่อม
คลาย แมน้ําสายน้ียังกอใหเกิดเรื่องราว, ตํานาน และบทเพลงตางๆ ท่ีทําใหผูคนหลงใหล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแก
รนดเพลซ - เมืองบรูจส - จัตุรัสแกรนดเพลซ - หอระฆัง - โกร
ตมารก / จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

เมืองโคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

Hohestrasse

 บาย

เมืองโคโลญจนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ทัง้น้ีเพราะผูผลิต
น้ําหอมชนิดน้ีตัง้อยูในเมืองน้ี เสนหของโคโลญจนท่ีพิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวทัง้เมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การด่ืมกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหว่ียง

เป็นโบสถโรมันคาทอลิก ในเมืองโคโลญ เป็นสถานท่ีประทับของอารชบิชอปแหงโคโลญ
สถานท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถาน นิกายเยอรมันคาทอลิก สถานท่ีแหงสราง
ขึน้มาเพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์
และเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญของเมืองแหงน้ี มีผูเย่ียมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

ถนน Hohestrasse ถนนชอปป้ิงท่ีขึน้ชื่อของเมืองโคโลญ เชน เครื่องเหล็กตราตุกตาคู,
น้ําหอมออดิโคโลญ 4711

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) ประเทศเบลเย่ียม เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียมและยังเป็น
ศูนยกลางดานการเมืองนานาชาติแหงสหภาพยุโรป อีกทัง้ยังเป็นศูนยบัญชาการกลางขององคการสนธิสัญญาปองกัน
แอตแลนติกเหนือ นอกจากน้ีบรัสเซลสยังเป็นท่ีตัง้ของนาโต (NATO) อีกดวย ทําใหหลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลสถึง 3
แหง คือ สถานทูตปกติของแตละประเทศ สถานทูตประจําสหภาพยุโรป และสถานทูตประจํานาโต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ่ ่



นําทาน ชมเมืองบรัสเซลส ถายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซ่ึงเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซ่ึงเป็น
สัญลักษณจากการรวมตัว ครัง้แรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959

ผานชมอาคารบานเรือนในยุคเกาๆสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวางกอธิค และนีโอกอธิค

ผานชมบริเวณพระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหง เบลเย่ียม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถายภาพกับ
แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียหนูนอยยืนปัสสาวะ ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเมือง

ถายภาพกับ จัตุรัสกร็องด ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีสวยท่ีสุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัส
เป็นอาคารโบราณนาสนใจทัง้สิน้ จนกระท่ังไดเวลาอันสมควร

นําทานเดินทางสูเมืองบรูจส (BRUGES) (100 กิโลเมตร 1.30 ชม. ) เมืองท่ีถูก กลาวขานวาเป็นเวนิ สแหงตอนเหนือ
เป็นเมืองท่ีเงียบสงบและมีมนตเสนหของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการ
UNESCO จนกระท่ังเดินทางถึงเมืองบรูจส

นําทาน ชมเมืองบรูจน เมืองหลวงของแควนฟลันเดอร ท่ีไดชื่อวาเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึง ของยุโรป ในอดีตบรูจสเคย
เป็นเมืองทาท่ีสําคัญของเบลเย่ียม แตเมื่อเมืองถูกปิดลอมไมมี ทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองทาใหแกแอนตเวิรป ซ่ึงกลาย
มาเป็นทาเรือท่ีใหญท่ีสุดของเบลเย่ียม

นําทานเย่ียมชม ยานใจกลางเมืองเกา จัตุรัสมารก (THE MARKT) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของตลาดคาขายและท่ีจัดงานตางๆของเมือง
รวมถึง จตุรัสเบิรก (THE BURG) ลานกวางหนาบริเวณวังเกาสไตลกอธิคซ่ึงกลายเป็นศาลาวาการของเมืองในปัจจุบันผานชม
หอประชุมสงฆและถายภาพกับ หอระฆังประจําเมือง (THE BELFRY) ท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองบรูจส มีความสูงถึง 83
เมตร และบันได 366 ขัน้เพ่ือขึน้สูยอดของหอระฆัง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร

ท่ีพัก: Velotel Brugge หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

กรุงบรัสเซลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสรณอะโตเมี่ยม บาย

สิ่งกอสรางท่ีตัง้อยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหน่ึง สรางขึน้เมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชัน้



่ ่

เมเนเกนพีส

จัตุรัสแกรนดเพลซ

เมืองบรูจส

จัตุรัสแกรนดเพลซ

หอระฆังแหงบรูกจ

โกรตมารก / จัตุรัสใจกลางเมือง บรูจ

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตัง้อยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมทัง้บาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตัง้แตปี ค.ศ.1983

เมืองบรูจจ เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม เมืองน้ีถูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชัน้ ซ่ึงนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูในสมัยกอนวิธีหน่ึง ใน
ปัจจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ เฟลมมิช
และเรเนซอง ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจด่ังมนตขลัง

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมทัง้บาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตัง้แตปี ค.ศ.1983

หอระฆังเกาแก ท่ีมีประวัติอันยาวนาน และมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีชื่อวา Madonna &
Child ซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีอยูภายในโบสถพระแมมารีมีลักษณะะเป็นหินออนท่ีมีการ
แกะสลักโดยมิเคลันเจโล ซ่ึงในปัจจุบัน ไดรับการยกยองวาเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชา
วอิตาเล่ียน

ตลาด Grote Markt น้ีไดกลายมาเป็นศูนยกลางของชีวิตคนเมืองบรูจส ท่ีน่ีเต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปัจจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็นฮับดานการทอง
เท่ียวดวย ลองใชเวลาเดินใหท่ัวเพ่ือสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ท่ีระลึกของท่ีน่ี และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปัตยกรรมอันงดงามของสวนหน่ึง
ของเมืองบรูจส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Velotel Brugge หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อัมสเตอดัม (Amsterdam) - หมูบานกังหันลมซานสคันส -
ลองเรือกระจก - อัมสเตอดัม (Amsterdam) - จัตุรัสดัมสแควร
- บริษัทเจียระไนเพชร - เรดไรทสตรีท

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) (266 กิโลเมตร 4 ชัว่โมง ) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตัง้
อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มกอตัง้ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของเนเธอรแลนด มี
ประชากรประมาณ 1.5 ลานคน เป็นเมืองศูนยกลางทางประวัติศาสตร ท่ีสําคัญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสต
ศตวรรษท่ี17 ซ่ึงเป็นชวงยุคทองของเนเธอรแลนด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หมูบานซานส สคันส หมูบานกังหัน (ZAANSE SCHANS) (22 กิโลเมตร 30 นาท่ี ) หมูบานอนุรักษ
วัฒนธรรมเกาแกและวิถีชีวิตของชาวเนเธอรแลนดสมัยกอนท่ีมีกล่ินอายหรือสัญลักษณของความเป็นเนเธอรแลนดไวไดอยาง
ครบถวน นอกจากหมูบานซานส สคันส ยังมี โรงสาธิตวิธีการทําชีส และทํารองเทาไมใหทานไดเขาชม อิสระใหทานเท่ียวชม
หมูบานนารักแหงน้ี

นําทานเดินทางกลับสู อัมเตอรดัม ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด นําเท่ียวชมกรุง
อัมสเตอรดัม ดวยบรรยากาศการลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไป ตามลําคลองของเมือง ท่ีจะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาว
ดัชตถูกสรางมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูชัน้บนสุดของอาคารเอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบาน ชมเขตท่ีเกาแกท่ีสุดของอัมสเตอดัม

จากน้ันเรือจอดสงทานท่ีสถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนด ได
รับการยกยอง วาดีท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ชมขัน้ตอนการ คัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญ ตลอดจนขัน้ตอนการ
เจียระไนใหเป็นอัญมณีท่ีมีคาท่ีสุด สําหรับทานท่ีตองการเป็นเจาของอัญมณีลํา้คา เชิญทานเลือกซ้ือเพชรชัน้ดีพรอมรับรองดวย
Certificate จากบริษัทฯท่ีมีชื่อเสียง

จากน้ันเดินทางเขาสูยานใจกลางเมืองอันเป็นท่ีตัง้ของจัตุรัสแดม (Dam Square) เขตยานใจกลางเมืองท่ีนักทองเท่ียวนิยม
ในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้อยูใจกลางจัตุรัส

และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอรดัม หรืออีกชื่อหน่ึงคือยาน Red Light District แลว
อิสระใหทานไดชอปป้ิงตามอัธยาศัย อัมสเตอดัมไดชื่อวามีถนนชอปป้ิงท่ีนาตื่นตาตื่นใจไมแพเมืองหลวงใดๆ ในยุโรป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร

ท่ีพัก: Corendon Village - The Urban หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



อัมสเตอดัม (Amsterdam)
เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไปดวย
ทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศแสน
โรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะอัมสเตอรดัม
ถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง นอกจาก
น้ี อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุมนาคนหาอีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานกังหันลมซานสคันส

ลองเรือกระจก

อัมสเตอดัม (Amsterdam)

จัตุรัสดัมสแควร

บริษัทเจียระไนเพชร

 บาย

หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

เรือหลังคากระจก จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน แบบชาว
ดัชตท่ีสรางมาตัง้แตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู
ชัน้บนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือท่ี
จอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไปดวย
ทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศแสน
โรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะอัมสเตอรดัม
ถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง นอกจาก
น้ี อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุมนาคนหาอีกมากมาย

ตัง้อยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตัง้ของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 สวนเคอเคนฮอฟ - เมืองลิซเซ - ทาอากาศยานนานาชาติ
อัมสเตอรดัม สคิปโฮล

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร หรือมีเทศกาล
สําคัญตางๆ**

เรดไรทสตรีท
เป็นยานท่ีประกอบดวยถนนหลายสายเชื่อมตอกัน และเป็นยานท่ีโสเภณีประกอบอาชีพ
ไดอยางถูกกฎหมายของเนเธอรแลนด จะมีการโชวสิน้คาทางหนาตางรานโดยเปิดไฟ
นีออนเอาไว โดยทางเมืองไดเขาซ้ืออาคารหลายแหงซ่ึงเคยใชเป็นสถานบริการ โดยมี
เจตนาท่ีจะปิดหนาตางโชวสินคาเหลาน้ี และซองจํานวนมากเกี่ยวของกับการตมตุน, การ
คามนุษย และอาชญากรรมชนิดมีการจัดองคกรตางๆ โสเภณีหรือผูหญิงอาชีพพิเศษใน
เมือง ไอโฮเวิรน”ของเนเธอรแลนด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Corendon Village - The Urban หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานดินทางสู สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยูท่ีชานเมืองลิซเซ(Lisse) ซ่ึงเป็นแหลงปลูกทิวลิปท่ีใหญและสําคัญ
ของฮอลแลนด เมืองลิซเซอยูหางจากอัมสเตอรดัมเพียง 29 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปไดทัง้ทางรถไฟและรถเชา รวมทัง้
จักรยาน ทางรถไฟใหลงท่ี สถานีไลเดน(Leiden) แลวตอรถบัสเขาไปท่ีสวน ซ่ึงใช เวลาประมาณ 15 นาที

สวนเคอเคนฮอฟ เดิมเป็นสวนสาธารณะมากอน ตอมาสมาคมผูสงเสริมการ ปลูกดอกไมประเภทไมหัวแหงเมืองลิซเซ ไดใช
สวนแหงน้ีสงเสริมการปลูกไมหัวพันธุใหมๆ โดยแบงท่ีใหกับบริษัทผูผลิตไมหัวเป็นผูปลูกและเขาบํารุงรักษา ซ่ึงก็ทําใหเกิดพันธุ
ใหมๆ ขึน้ในทุกปี ซ่ึงผูสนใจตนทิวลิปจากท่ัวโลกจะมาชม

จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอัมเตอรดัม

บาย

15.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา เท่ียวบินท่ี QR980

ค่ํา

23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศ การตา แวะรอเปล่ียนเครื่อง

สวนเคอเคนฮอฟ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี รวมทัง้
ไมหัวอ่ืนๆ เชน ลิลล่ี แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ จะออกดอกบานสะพรัง่ดูละลาน
ตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทาง
เดินอันรมรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็นระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เมืองลิซเซ
ตัง้อยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด มีประชากรของ 21,864 คน เป็น
ศูนยกลางการคาดอกไมท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเนเธอรแลนด หางจากอัมสเตอรดัม 29
กม. ปัจจุบันเนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปไดมากกวา 3,000 ชนิด มีสีมากวา
400 สี ปัจจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไปกวารอยประเทศท่ัวโลก เมืองลิซเซยังเป็น
แหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกมาเย่ียมชมดอกไม

ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล บาย

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอ่ืนๆท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเจาหนาท่ีหอควบคุมการบินบางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีหอควบคุมการบิน

 กิจกรรม เชา

01.55 น. ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี QR980

บาย

12.55 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร  (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันท่ัวไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร

คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนออกเดินทาง 

กรณีบริษัทตองออกตัว๋หรือวีซาออกใกลวันเดินทาง ทานจําเป็นตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน
หนาหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 



อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตัว๋กรุปไม

สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็นBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตัว๋กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพัก
เมืองใกลเคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟรหรือมีเทศกาล**   

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปา สายการบินกาตาร แอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึน้เครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังน้ี 

การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท

ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท

ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80
ปีบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80
ปีบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท

ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทัง้น้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทัง้น้ี ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ

7.รวมคาวีซาวีซาเชงเกนแลว กรณีลูกคามีวีซาเชงเกนอยูแลวหักออกจากคาทัวร 2,200 บาท 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน 

5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

6. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป  
 

วีซา
เอกสารในการขอย่ืนวีซาเชงเกน 

ระยะเวลาดําเนินการย่ืน 15 วันทําการ

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย **

1.พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุกอนนําสง และมี
จํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดง
ดวยเพ่ือเป็นเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต 

2.รูปถาย รูปสีหนาตรงปัจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบ และมีอายุไมเกิน 3 เดือน หาม
ตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเครื่องประดับ ตองเป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทาน้ัน (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาด
ภาพ)



3.เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)  แปลเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปล่ียน) แปลเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

4.หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน,วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด ภาษาอังกฤษเทาน้ัน

4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลา
หยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุชื่อประเทศ หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน
1 เดือนกอนย่ืนวีซา  ตองเป็นภาษาอังกฤษ  และเป็นหลักฐานปัจจุบันเทาน้ัน พรอมประทับตราบริษัท โดยชื่อลูกคาท่ีระบุในหนังสือ
รับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต

4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน
พรอมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไมเกิน 3 เดือน และเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

4.3กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยูเป็นภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา)

เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี
จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับ

มารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
จากทัง้บิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูท่ีบุตรเดินทางไปดวย ตองไปทําท่ีสํานักงานเขตท่ีทําเบียนบานอยู
 (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตอง  และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีรับย่ืนวีซาดวย กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบ
สําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

4.4กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4.5 กรณีเป็นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของ
สามีก็ได ในกรณีท่ีไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดวยกัน)

4.6 กิจการไมจดทะเบียน อาทิ Freelance, ธุรกิจขายสินคาออนไลน ตองเขียนหนังสือแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตน (เป็นภาษาอังกฤษ)

5.หลักฐานการเงิน
5.1 ผูเดินทางออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตัวจริง หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําสวนตัว ยอนหลัง 6

เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของทานใหถึงปัจจุบันดวย) ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา

** กรณีไมมีการอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยภายในระยะเวลา 6 เดือน ตองขอ Statement จากธนาคารเทาน้ัน **

5.2ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ตองเขียนหนังสือรับชีแ้จงความสัมพันธ (Sponsot Letter) และขอหนังสือรับรองคาใชจาย
โดยใหบุคคลท่ีออกคาใชจายใหเป็นผูขอหนังสือรับรอง BANK SPONSOR หรือ BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อเจาของบัญชี บุคคลท่ีออกคาใชจาย สะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และระบุชื่อผู
เดินทาง สะกดชื่อ - สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการประมาณ 3 วัน
และ

5.3 กรณีท่ีบริษัทของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง ใหกับผูเดินทางทัง้หมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีก
หน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ี
ในจดหมายดวย 

(เอกสารมีอายุ 1 เดือนกอนวันย่ืนคํารองขอวีซา)

**กรุณาปรับอัพเดตสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย กอนแสดงตัวย่ืนขอวีซา 3-5 วัน เทาน้ัน **

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา**

6.แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกแบบฟอรมท่ีแนบมาใหตรงกับความเป็นจริง เน่ืองจากเป็นขอมูลท่ีตองสงใหกับทางสถานทูตพิจารณาวีซา ทางบริษัทฯ

ไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะถูกปฏิเสธวีซาได
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รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานท่ีเกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง การบิดเบือนขอเท็จจริง
ประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไม
คืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุมเรียก
สัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูต
เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัท

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร**

 

หมายเหตุ
หมายเหตุ     :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การ

จราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ทานเป็นหลัก เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริง
เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋แลว )

** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทัง้หมด เจาหนาท่ีจะตองกรอกในแบบฟอรมออนไลนของทาน **

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร**
หนังสือเดินทางเลมเกา จําเป็นตองสงมาเพ่ือดูประวัติการเดินทางของทาน

หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานเป็นภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ชื่อ
บริษัท / ตําแหนงของทาน / ลักษณะงาน / รายไดตอเดือน 

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 

       

 

การยกเลิก
 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 


