
#10740 ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอรแลนด
7 วัน 4 คืน เทศกาลสวนเคอเคนฮอฟ ลองเรือบาโตมูซ บิน
EK
ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอรแลนด ปารีส จัตุรัสกร็องปลาช
มหาวิหารแหงโคโลญจน หมูบานกังหันลม ลองเรือกระจก หมูบานกีธูรณ ยาน
ดัมสแควร





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ    -

2
ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล - มหานครปารีส - แมน้ําแซนน - ลองเรือบา
โตมูซ - ประตูชัยนโปเลียน - หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - หอไอเฟล
- ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - โบสถมาเดอรีน - พิพิธภัณฑ
ลุฟว

  
MERCURE CDG
AIRPORT หรือ
เทียบเทา

3 พระราชวังแวรซายส - กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เม
เนเกนพีส   

GRESHAM
BELSON
HOTEL หรือเทียบ
เทา

4 Designer Outlet Roermond - มหาวิหารโคโลญจน   

BESTWESTERN
LEVERKUSEN
HOTEL หรือเทียบ
เทา

5 หมูบานกีธูรน - หมูบานกังหันลมซานสคันส - อัมสเตอดัม (Amsterdam)   

PRINCESS
HOTEL
AMERSFOORT
HOTEL หรือเทียบ
เทา

6 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร - สวนเคอเคนฮอฟ - ทา
อากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล    -

7 ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 ฿41,999 ฿41,999 ฿41,999 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล - มหานครปารีส - แมน้ํา
แซนน - ลองเรือบาโตมูซ - ประตูชัยนโปเลียน - หางลาฟาแยต
หรือ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต - หอไอเฟล - ชองปเอลิเซ หรือ
ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - โบสถมาเดอรีน - พิพิธ
ภัณฑลุฟว

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม บาย

17.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรตส (EK) เจาหนาท่ีใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรโดยสารท่ีน่ังกอนขึน้เครื่อง

ค่ํา

20.35 น. ออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี K373/EK71

00.50 - 03.20 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีดูไบ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทัง้หมด มีขนาดใหญมาก



 กิจกรรม เชา

08.00 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

นําทานเดินทางตอโดย...รถโคชปรับอากาศเขาสูตัว เมืองปารีส (PARIS) เมืองท่ีแมกระท่ังชาวฝรัง่เศสท่ีอาศัยอยูนอกเมือง
หรือตางจังหวัด หรือตางแควนแดนไกล กลาววา ตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอไหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทานจะไดสัมผัส
กับความงาม และความมหัศจรรยของกลุมอาราม และบานเรือนรานขายของท่ีระลึก รานอาหาร และธรรมชาติท่ีนาตื่นตาตื่นใจ
ตลอดสองขางทางจน...ถึงเมืองปารีส

นําทาน ลองเรือแมน้ําแซน ชมวิวทิวทัศนของเกาะอิล เดอ ฟรองซทามกลางแสง สี และสถาปัตยกรรม สถานท่ีราชการและ
อาคารอันสําคัญของปารีส ซ่ึงตางอนุรักษความงดงามคลาสลิคไวไดอยางงดงามนาประทับใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทาน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแหงเมืองหลวงของโลก ..ถายรูปคูกับประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจานโป
เลียนอารค เดอทริออม

จากน้ันใหทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ีมีชื่อเสียง ณ หางแกลอรี่ลาฟาแยส เชน หลุยส, พราดา, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก,
นาฬิกา, น้ําหอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ

นําทานชม (ภายนอก) หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลักษณของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมนติค
มหัศจรรย ดวยความสูง 984 ฟุต สรางดวยโครงเหล็กทัง้หมด

จากน้ันชม ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนท่ีมีตนไมเรียงรายทัง้สองขางทางอยางนาเดินเลน ตนแบบ
ถนนราชดําเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแหงความสามัคคี โบสถแมดดิแลน ท่ีสราง
แบบกรีกโบราณ ถายรูปกับปิระมิดหนาพิพิธภัณฑลูฟว หรืออดีตพระราชวังลุฟว

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติชารลเดอโกลล

มหานครปารีส

แมนํ้าแซนน

 เชา

ทาอากาศยานปารีส-ชารล เดอ โกล หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy)
ตัง้อยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรัง่เศส อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรัง่เศส
นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินแอรฟรานซดวย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส จากการตัง้ถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีลํา้สมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

เป็นแมน้ําแหงชาติฝรัง่เศส เป็นเอกลักษณท่ีแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันย่ิงใหญของ
ชาวฝรัง่เศส มีความขลังในความโรแมนติกปรากฏอยูในภาพยนตรรักหวานชื่นของฮอลลี
วูดหลายเรื่อง และลาสุดก็เป็น scene ของหนังโดงดังเรื่อง Da Vinci Code แมน้ําเซนมี
ตนกําเนิดจาก แถบเทือกเขาแอลป (Alps) ไหลมารวมกับแมน้ําสาขาหลายสายกอนจะ
ไหลผานเมืองปารีส เป็นสายใย แหงชีวิตของชาวฝรัง่เศส



ลองเรือบาโตมูซ
เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส การลองเรือบาโตมูชแตละครัง้จะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ประตูชัยนโปเลียน

หางลาฟาแยต หรือ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

หอไอเฟล

ชองปเอลิเซ หรือ ถนนชองเอลิเซ

 บาย

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรัง่เศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรัง่เศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ลํา้สมัย ทัง้เสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิน้ท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

เป็นหอคอยเหล็กตัง้อยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรัง่เศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรัง่เศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ช็องเซลีเซเป็นถนนท่ีเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน มีภูมิทัศนเป็น
ระเบียบแตบางครัง้ก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว ในครัง้แรกท่ีมาถึงคุณอาจรูสึกวามี
อะไรมากมายจนเริ่มตนไมถูก แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว คุณจะ
เขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาท่ีน่ีเพราะมีอะไรดีๆ ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอวารดยาว
1.25 ไมล (สองกิโลเมตร) เสนน้ีเป็นภาพท่ีสวยงามท่ีสุดอีกมุมหน่ึงของปารีส มีตนไม
เรียงราย 588 ตน แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบวับชวนมองในยามค่ําคืน



วันท่ี 3 พระราชวังแวรซายส - กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม -
จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

จัตุรัสคองคอรด

โบสถมาเดอรีน

พิพิธภัณฑลุฟว

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึน้สูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

โบสถลามาดแลน (ฝรัง่เศส: L'église de la Madeleine) มีชื่อเรียกเต็มวา โบสถนักบุญ
มารียชาวมักดาลา (ฝรัง่เศส: L'église Sainte-Marie-Madeleine) เรียกกันอยางลําลอง
ในฝรัง่เศสวา มาดแลน เป็นโบสถสําคัญในคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ในสังกัดอัคร
มุขมณฑลปารีส ท่ีสรางอุทิศแกนักบุญมารียชาวมักดาลา ถือเป็นสถานท่ีสําคัญในกรุง
ปารีส ประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยูในเขตท่ี 8 ติดกับจัตุรัสเดอลากงกอรด ทางดานทิศใต ทิศ
ตะวันออกติดกับจัตุรัสว็องโดม และทิศตะวันตกติดกับโบสถแซ็ง-โอกุสแต็ง

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุดใน
กรุงปารีส

 คํ่า  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม พระราชวังแวรซายส (VERSAILLES) (เขาแบบ VIP ไมตองตอคิวรอนาน มีไกดทองถิ่นบรรยาย) สัมผัส
ความย่ิงใหญอลังการของพระราชวังท่ีไดรับการยกยองวาใหญโตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรับการตกแตงไวอยาง
หรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตกแตงประดับประดาดวยภาพเขียนตางๆและเฟอรนิเจอร
ชัน้ดี เชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน, หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงคราม และหองสันติภาพ
ฯลฯ ซ่ึงรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันย่ิงใหญของพระราชวังแหงน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเย่ียม

นําทานชม อโตเมี่ยม สัญลักษณของงานเอกซโปร ท่ีปัจจุบันใชเป็นอาคารพิพิธภัณฑท่ีมีดานบนเป็นหองจัดเลีย้งและราน
อาหาร

้ ่ ่ ่



จากน้ันชม จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองท่ีงดงามมากแหงหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดานท่ีเป็นศาลากลางเป็นศิลปะ
แบบโกธิคมีรูปป้ันตามจัว่ตางๆ สวยงามมาก รอบจัตุรัสน้ีจะมีรานขายดอกไม และรานขายของท่ีระลึกประเภทตาง ๆ คุณภาพดี
สําหรับนักทองเท่ียว

นําทานผานชม รูปป้ันเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดู กําลังปัสสาวะ
(ซ่ึงเป็นน้ําพุ)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา

พระราชวังแวรซายส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

กรุงบรัสเซลล

อนุสรณอะโตเมี่ยม

จัตุรัสแกรนดเพลซ

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

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

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



วันท่ี 4 Designer Outlet Roermond - มหาวิหารโคโลญจน

เมเนเกนพีส
เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตัง้อยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู โรมอนดเอาเลท (ROERMOND OUTLET) เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมในราคาถูกๆ
ตามอัธยาศัย

บาย

อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน

นําทานชม มหาวิหารแหงโคโลญจน (COLOGNE CATHEDRAL) สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เป็นมหาวิหารสไตลโก
ธิกในชวงศตวรรษท่ี 14 ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาหีบทองคําบรรจุอัฐิของกษัตริยเป็นรูปสามเหล่ียมหนาจัว่ ฐานแคบ สรางในปี
1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณในปี 1880 ท่ีมหาวิหารแหงน้ีท่ีแมในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซาก
เมืองโรมันโบราณขางใตและขางๆ มหาวิหาร ทําใหทราบวาชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไมเคยแยกจากไกลจากมหาวิหาร
แหงน้ีเลย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

พักท่ี BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเทา

Designer Outlet Roermond
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีท่ีดีดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร ท่ีคะแนนจากแบรนดสินคาท่ีมีชื่อ
เสียงในราคาท่ีดี เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุดสัปดาห สถานท่ีใหบริการ
พ้ืนท่ีจอดรถมากมาย และคุณสามารถเดินตรงไปท่ีใจกลางเมืองศิลปะการแสดงของชาว
คริสต

 บาย



วันท่ี 5 หมูบานกีธูรน - หมูบานกังหันลมซานสคันส - อัมสเตอดัม
(Amsterdam)

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันเดินทางตอสู เมืองกีรยธอรน เมืองท่ีสวยงามมากๆ เป็นหมูบานเล็กๆ ท่ีใชการสัญจรไปมาโดยการใชเรือ ท่ีเรียกกลาว
ขานกันวา หมูบานไรถนน

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม (ซานสคาน) ทานจะไดถายรูปอันสวยงามของเหลาบันดา กังหันลม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง

จากน้ันเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด หรือประเทศท่ีแผนดินตํ่า ซ่ึงพ้ืนดินตํ่ากวา
ระดับน้ําทะเล และสรางเมืองโดยการทําเขื่อนกัน้น้ําตัง้แตสมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซ่ึงอัมสเตอรดัม จะมีเกาะ
เล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดยคลองท่ีมีความยาวทัง้สิน้ถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหวาง
คลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือท่ีทุกคนเรียกในปัจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา

หมูบานกีธูรน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชมเมืองท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เมืองเล็กๆท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ
2,600 คน เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนนหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให
ปราศจากมลพิษ ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร



วันท่ี 6 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร - สวน
เคอเคนฮอฟ - ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

อัมสเตอดัม (Amsterdam) บาย

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

 คํ่า  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม ท่ีทานจะไดสัมผัสกล่ินอายและความเป็นอยูอยาง ใกลชิด

จากน้ันชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ชมยานแหลงเพศพาณิชย ชมบริเวณยานดัม- สแควร ถายรูปกับพระราชวังเกาและ
อนุสาวรียทหารหาญ

บาย

นําทาน เขาชมสวนเคอเคนฮอฟ หน่ึงปีจะจัดหน่ึงครัง้ จะเริ่มจัดงานตัง้แตวันท่ี 21 March – 19 May 2019

ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

ค่ํา

22.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK150/EK372

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

จัตุรัสดัมสแควร

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

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

ตัง้อยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตัง้ของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

สวนเคอเคนฮอฟ บาย

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

ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล คํ่า

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอ่ืนๆท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเจาหนาท่ีหอควบคุมการบินบางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีหอควบคุมการบิน

 กิจกรรม บาย

แวะเปล่ียนเครื่องท่ีดูไบ

ค่ํา

่



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

18.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ บาย

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทัง้หมด มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา
14 วันกอนการเดินทาง 

- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทัง้สิน้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ี
ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทัง้หมดแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวทัง้หมด

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตอง
เป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยูกับทางเจาหนาท่ีเช็ค
อินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน

- กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้

- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง บริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ
) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับ
ทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิม
เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

- ทางบริษัทฯ เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครัง้มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเป็นสวนใหญ)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)

่ ่ ่



- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน)

- ทานท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ ายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยัน
การเดินทางหากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได

- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

การชําระเงิน
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิท่ี์จะขอรับลูกคารายตอไป 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตอง

อยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึน้สําหรับการเปล่ียนแปลง)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยู
ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงาน
แฟร,การประชุม อันเป็นผลทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม
น้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

- คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบีย้ประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตัง้แตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]เทาน้ัน

8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 



อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิน้, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา
กระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน 

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษ

6. คาบริการพิเศษตางๆ

7. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

8. คาทิปทานละ 50.- ยูโร

9. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเป็นคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคา
ใชจายเกิดขึน้ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทาน้ัน)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึน้

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึน้ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบเทาน้ัน)

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการ

เดินทางและ คาย่ืนวีซา 

กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

ขอความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมทัง้การสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทัง้ใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ

้ ่ ่



ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร
(หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย
เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ))

- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึน้จริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบิน
แลว) / คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้นึง)

- กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสาย
การบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตาง
ประเทศ) ทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋
เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว 


