#10869 ทัวรยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 7 วัน 4
คืน สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ ลองเรือหลังคากระจก บิน QR

ทัวรยุโรป เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ปราสาทไฮเดลเบิรก ยานเมืองเกา
มหาวิหารโคโลญจน กรุงบรัสเซลส อะตอมเมียม รูปปนแมเนเกนพิส จัตุรัสแก
รนดเพลสแอนตเวิรป ลองเรือชมหมูบานกีธูรน จัตุรัสดัม ซานสสคันส กังหันลม

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานนานาชาติโดฮา

2

สนามบินแฟรงคเฟิ รต - เมืองไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก - เมืองโค
โลญ - มหาวิหารโคโลญจน

3

กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแกรนดเพลซ แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - มหาวิหารแหงแอนทเวิรป

4

หมูบา นกีธูรน - ลองเรือชมหมูบา นกีธูรน - Batavia Stad Fashion
Outlet - อัมสเตอดัม (Amsterdam)















โรงแรม



-



Wyndham Garden
Duesseldorf Mettmann
หรือเทียบเทา ระดับเดียว



Tryp by Wyndham
Antwerp หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน



Van Der Valk Hotel
Schiphol หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน

5

สวนเคอเคนฮอฟ - ลองเรือกระจก - จัตุรัสดัมสแควร







Van Der Valk Hotel
Schiphol หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน

6
7

หมูบา นกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทา ไม - ทา อากาศยาน
นานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล - ทา อากาศยานนานาชาติโดฮา







-

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62

฿45,990

฿45,990

฿43,990

฿13,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโด
ฮา
บาย
16.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน
้ 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน เตอร P ประตู 7-8 ของสายการ
บินกาตาร แอรเวย พบเจาหน าที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
คํ่า
19.35 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR833
23.25 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.45 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟิ รต ประเทศประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ QR069 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน



บาย

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



คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา
เป็ นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้ อยูท่ก
ี รุงโดฮา และยังเป็ นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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

สนามบินแฟรงคเฟรต - เมืองไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก
- เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน



กิจกรรม

เชา
06.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานแฟรงคเฟิ รต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรับ
กระเป าสัมภาระแลว
นํ าทานเดินทางสู นํ าทานเดินทางสู ไฮเดลเบิรก (Heidelberg) หนึ่ งในเมืองเกาแกของเยอรมนี ที่มีอายุกวาพันปี ภายใน
ยานเมืองเกา ประกอบไปดวยอาคารโบราณที่สรางขึน
้ ตัง้ แตสมัยยุคกลางและสมัยพื้นฟูศิลปะวิทยาการ และยังเป็ นเมืองที่เป็ นที่
ตัง้ ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก (Heidelberg University)
นํ าทานชม ปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) จากภายนอก ปราสาทที่ต งั ้ อยูบนเนิ นเขา เป็ นปราสาทเกาแกท่ม
ี ีช่ อ
ื
เสียงของเมือง ถูกสรางขึน
้ ในชวงปี ค.ศ.1300 ในสไตลโกธิค & เรอเนสซองซ
อิสระใหทานไดเดินชม ยานเมืองเกา ที่มีเสน หและเป็ นหนึ่ งในเมืองที่โรแมนติกที่สุดในเยอรมนี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานเดินทางสู โคโลญจน (Cologne) ตัง้ อยูริมฝั่ งแมนํ้าไรน เป็ นเมืองเกาแกท่ถ
ี ูกสรางขึน
้ มาตัง้ แต ค.ศ. 50 โดยชาว
โรมัน เป็ นเมืองตนกําเนิ ดนํ้ าหอม Eau de Cologne 4711 โดยตัวเลข 4711 มาจากบานเลขที่ของผูผลิต นํ้ าหอมที่ทํากันมา
อยางยาวนานกวา 300 ปี และเป็ นนํ้ าหอมที่มีช่ อ
ื เสียงมาจนถึงปั จจุบันนี้
นํ าทานชม มหาวิหารโคโลญจน (Cologne Cathedral) มหาวิหารเกาแกอายุกวา 700 ปี สัญลักษณประจําเมืองและเป็ น
ศูนยรวมจิต ใจของชาวโคโลจญน เป็ นมหาวิหารสไตลโกธิคของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตกแตงดวยปูนปั ้ น และลวดลาย
ที่สวยงาม ซึ่งรอดพนจากการทําลายเมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารอาหารทองถิ่น เมนูพิเศษ...ขาหมูเยอรมัน
พัก ณ โรงแรม Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือในระดับเดียวกัน



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 เมนู อาหารจีน

เมืองโคโลญ
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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาหมูเยอรมัน
 Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann หรือเทียบเทาระดับเดียว

วันที่ 3



กิจกรรม

กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม - เมเนเกนพีส - จัตุรัสแก
รนดเพลซ - แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - มหาวิหารแหงแอ
นทเวิรป
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เมืองศูนยกลางของสหภาพยุโรป เมืองเกาแกท่ม
ี ี
ความสําคัญทางประวัต ิศาสตร และโดงดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานถายภาพกับ อะตอมเมียม (Atomium) สิ่งกอสรางรูปทรงอะตอมขนาดใหญ ประกอบไปดวยวัต ถุทรงกลมจํานวน 9
ลูก เชื่อมตอดวยทอขนาดใหญ สรางขึน
้ ในปี ค.ศ. 1958 ในงาน Brussels World’s Fair ปี ค.ศ.1958 เป็ นโครงสรางเพียง
อยางเดียวที่ยังเหลืออยู ปั จจุบันกลายเป็ นสัญลักษณท่ส
ี ําคัญแหงหนึ่ งของบรัสเซลส
นํ าทานชม รูปปั ้ นแมเนเกนพิส (Manneken Pis) หรือรูปปั ้ นเด็กน อยยืนฉี่ สรางขึน
้ เพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของหนู
น อย Petit Julien ที่ปกป องเมืองไวได โดยมีเรื่องเลากันวา ในปี ค.ศ. 1695 เมืองบรัสเซลสไดเกิดสงครามใหญ มีการวาง
ระเบิดเพื่อทําลายเมืองแหงนี้ ระหวางที่ชนวนระเบิดกําลังทํางาน ไดมีเด็กน อยคนหนึ่ ง เห็นชนวนระเบิดกําลังลุกไหม จึงฉี่ เพื่อ
ดับไฟ ทําใหเมืองนี้ รอดพนจากการถูกระเบิดมาได
นํ าทานชม จัต ุรัสแกรนดเพลส หรือ กรองด ปลาซ (Grand Place) เเลนดมารคที่สําคัญใจกลางบรัสเซลล หนึ่ งในจัต ุรัสที่
สวยงามที่สุดในยุโรป รายลอมไปดวยกลุมอาคารเกาแกท่ส
ี รางดวยสถาปั ต ยกรรมทัง้ บาโรค,โกธิค และนี โอ-โกธิค นอกจากนั ้ น
จัต ุรัสแหงนี้ ยูเนสโกไดประกาศใหเป็ นมรดกโลกตัง้ แตปี ค.ศ.1983 อีกดวย
นํ าทานเดินทางสู แอนตเวิรป (Antwerp) ตัง้ อยูริมแมนํ้าสเกลท เป็ นเมืองทาที่สําคัญในอดีต และถือเป็ นเมืองศูนยกลาง
ทางวัฒนธรรมของประเทศเบลเยี่ยมอีกดวย
นํ าทานชม จัต ุรัสใจกลางเมือง (Grote Markt) จุดศูนยกลางประวัต ิศาสตรของเมือง ซึ่งเต็มไปดวยกลุมอาคารสไตลเรอเนส
ซองส ที่ต งั ้ เรียงรายอยูภายในจัต ุรัส และเป็ นที่ต งั ้ ของศาลาวาการเมือง อาคารเกาแกท่ม
ี ีอายุหลายรอยปี และสวยงามที่สุดในจัสตุ
รัสแหงนี้
นํ าทานชม โบสถพระแม (Cathedral of Our Lady) สรางขึน
้ ในชวงระหวางปี ค.ศ. 1352 - 1521 สรางขึน
้ ในแบบกอธิค
ตัวโบสถนั้นมีความสูงมากกวา 400 ฟุต ภายในโบสถถ ูกประดับประดาไปดวยหน าตางกระจกสี รวมถึงภาพเขียนชิน
้ เยี่ยมของ
่

่

่ ่

่

่

ศิลปิ นชื่อดังคือ ปี เตอร พอล รูเบนส ซึ่งถือไดวาเป็ นโบสถท่ย
ี ่งิ ใหญท่ส
ี ุดของประเทศเบลเยี่ยม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารอาหารทองถิ่น
พัก ณ โรงแรม Tryp by Wyndham Antwerp หรือในระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

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

แอนทเวิรป
เป็ นเมืองในประเทศเบลเยียมและเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟลานเดอส
หนึ่ งในสามบริเวณของเบลเยียม แอนตเวิรปเป็ นเมืองที่มีความสําคัญมานานในกลุม
ประเทศแผนดินตํ่าของทัง้ ทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะกอนการการปลน
เมืองแอนตเวิรปของการลุกฮือของชาวดัต ช ระหวางสงครามแปดสิบปี เมืองแอนตเวิรปตัง้
อยูบนฝั่ งขวาของแมนํ้าสเกลต ที่เชื่อมกับทะเลเหนื อที่ปากนํ้ าเวสเทิรนสเกลต

ตลาดโกรท มารค
ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ประเทศเบลเยี่ยม ยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง
สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปิ้ งและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทัง้ รานขายช็อค
โกแลตที่มีช่ อ
ื เสียงมากมาย

มหาวิหารแหงแอนทเวิรป
มหาวิหารแหงแอนทเวิรป (Cathedral of our Lady ) ที่ อวดความงดงามของวิหารแบบ
โกธิกที่ใหญสุดในเบลเยียม ดานในมีภาพวาดของรูเบนสท่ป
ี ระดับอยู มองอยางคนไมประ
สีประสาเรื่องศิลปะ ยังเห็นความงดงามของภาพ เห็นบางคนอินจัด ยืนนิ่ งไมไหวติง
เหมือนถูกรูเบนสสะกดจิต



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถื่น
 Tryp by Wyndham Antwerp หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

วันที่ 4


กิจกรรม

หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - Batavia Stad
Fashion Outlet - อัมสเตอดัม (Amsterdam)
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู กีธูรน (Giethoorn) เมือง Unseen เนเธอรแลนด หมูบานที่ไรถ นน ตองเรือในการสัญจรแทนรถ จึงถือ
ไดวาเป็ นอีกหนึ่ งเมืองที่ปลอดมลพิษ และนอกจากการสัญจรทางเรือ หมูบานแหงนี้ มีสะพานไมขามคูคลอง เพื่อใชเป็ นทางเดิน
ติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพานอีกดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารทองถิ่น
นํ าทาน ลองเรือ ลัดเลาะไปตามคูคลองไปกับบรรยากาศอันสงบของหมูบานที่ปราศจากถนนแหงนี้ ใหทานไดชมทิวทัศน อัน
งดงามของธรรมชาติ และบานสไตลดัต ชท่ค
ี ลาสสิกมีเอกลักษณ จนไดรับสมญานามวา เวนิ สแหงเนเธอรแลนด
นํ าทานเดินทางสู Batavia Stad Fashion Outlet เอาทเลทนอกเมืองอัมสเตอรดัม ที่มีรานคาสินคาแฟชัน
่ กวา 150 ราน
ใหทานไดเลือกสรร อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานั ดหมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปิ้ งของทาน
ไดเวลานั ดหมาย นํ าทานเดินทางสู อัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ตัง้ อยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเติล
(Amstel) อัมสเตอรดัมเป็ นเมืองที่มีลักษณะพื้นที่เป็ นเกาะมีคูคลองลอมรอบ จึงเป็ นเมืองที่ไดรับสมญานามวา เมืองแหงคลอง
พัก ณ โรงแรม Van Der Valk Hotel Schiphol หรือในระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกีธูรน
ชมเมืองที่ไดรับฉายาวา เวนิ สแหงเนเธอรแลนด " เมืองเล็กๆที่มีผูคนอาศัยอยูประมาณ
2,600 คน เป็ นหมูบานที่ปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให
ปราศจากมลพิษ ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

ลองเรือชมหมูบานกีธูรน
นํ าทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน เพลิดเพลินกับบรรยกาศของ หมูบานunseen แหง
เนเธอรแลนด หมูบานที่ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การ
คมนาคมยังคงใชการสัญจรทางนํ้ าดัง่ เชนในอดีต อสิระใหทานเที่ยวชมหมูบานแหงนี้
พรอมเก็บภาพความประทับใจ

Batavia Stad Fashion Outlet
แหลงชอปปิ้ งเอาทเล็ต ที่อยูไมไกลจากอัมสเตอรดัม แหลงรวมสินคาแบรนดเนมตางๆ กวา
250 รานคา



อัมสเตอดัม (Amsterdam)

คํ่า

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
 Van Der Valk Hotel Schiphol หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สวนเคอเคนฮอฟ - ลองเรือกระจก - จัตุรัสดัมสแควร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้ อยูท่ช
ี านเมืองลิซเซ สถานที่จัดงานเทศกาลดอกทิวลิปประจําทุกปี
แตละปี จะมีแคชวงปลายมีนาคม – ตนพฤษภาคม ใหนักทองเที่ยวจากทัว่ โลกไดเขาชมดอกทิวลิปที่สวยงาม เพียง 1 ปี มีแคชวง
เดียวเทานั ้ น สวนเคอเคนฮอฟเป็ นแหลงปลูกทิวลิปที่ใหญท่ส
ี ุดของเนเธอรแลนด และเป็ นหนึ่ งในสวนดอกไมท่ใี หญท่ส
ี ุดในโลก
บนเนื้ อที่กวา 200 ไร
อิสระใหทานไดชมความอลังการของสวนที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทัว่ โลก ดวยทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี ออกดอก
บานสะพรัง่ และถูกออกแบบไวอยางสวยงาม

บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชมของทาน
ไดเวลาสมควร นํ าทานเดินทางสู อัมสเตอรดัม (Amsterdam)
นํ าทาน ลองเรือหลังคากระจก อันมีช่ อ
ื เสียงของอัมสเตอรดัม ลองลัดเลาะไปตามลําคลอง ชมความสวยงามของ 2 ฝั่ งริม
คลอง ซึ่งทานจะไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตท่ส
ี รางมาตัง้ แตคริสตศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณพิเศษเป็ นอาคารทรงแคบ
บริเวณหน าจัว่ จะมีไมย่ น
ื ออกมาเพื่อใชแขวนรอก สําหรับชักรอกเฟอรนิเจอรและเครื่องใชต าง ๆ เขาทางหน าตางแทน
นํ าทานชม จัต ุรัสดัม (Dam Square) ลานกวางใจกลางเมืองขนาดใหญ เป็ นสถานที่ต งั ้ ของพระราชวังหลวงเดิม และ
อนุสาวรียแหงเสรีภาพ เป็ นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สรางขึน
้ ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็ นอนุสรณแกผูท่เี สียชีวิต ใน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
อิสระใหทานเดินเลนหรือชอปปิ้ งสินคาบนถนนสายชอปปิ้ งบริเวณจัต ุรัสตามอัธยาศัย จนถึงเวลานั ดหมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปิ้ งของทาน
พัก ณ โรงแรม Van Der Valk Hotel Schiphol หรือในระดับเดียวกัน



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



บาย

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

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



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6

 Van Der Valk Hotel Schiphol หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หมูบานกังหันลมซานสคันส - โรงงานรองเทาไม - สนามบินสคิป
โพล / สนามบินอัมสเตอรดัม - ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ซานส สคันส (Zaanse Schans) หมูบานอนุรักษกังหันลมของเนเธอรแลนด เป็ นหมูบานที่เก็บ
รวบรวมประวัต ิศาสตรของกังหันลมและบรรยากาศเกาแกใหคงอยูไวไดเป็ นอยางดี สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม บาน
ไมสไตลดัต ชท่เี ป็ นเอกลักษณ และถายภาพเป็ นที่ระลึกกับกังหันลมที่ถ ูกอนุรักษไว
นํ าทานชม โรงงานชีสและโรงงานทํารองเทาไม ซึ่งเป็ นหนึ่ งในของฝากเลื่องชื่อของเนเธอรแลนด
บาย
15.15 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR274
คํ่า
23.35 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
01.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่
QR834 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

โรงงานรองเทาไม
โรงงานรองเทาไม เป็ นโรงงานที่ผลิต รองเทาจากไมพลับเพลา ที่ใชมาตัง้ แตสมัยโบราณ
เพราะวาประเทศเนเธอรแลนด(ฮอลแลนด)เป็ นประเทศอยูในเขตที่จัดไดวามีความชื้นสูง
ชาวดัสตจึงคิดประดิษฐรองเทาที่มีประสิทธิภาพกันความชื้นไดสูง และรองเทาไมน่ี ยังมีอายุ
การใชงานที่นานอีกดวย ที่น่ี ยังมีรองเทาที่ทําขายหากทานใดตองการซื้อเป็ นที่ระลึกกอ
สามารถซื้อได มีหลายสี หลายลวดลาย และหลายขนาด หากทานใดประสงคอยากไดพวง
กุญแจเป็ นที่ระลึกหรือของฝากแกญาติท่บ
ี านก็มีอีกเชนกัน



ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล

บาย

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



ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา

คํ่า

่

เป็ นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตัง้ อยูท่ก
ี รุงโดฮา และยังเป็ นทาอากาศยาน
หลักของกาตารแอรเวย

่

่



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
บาย
12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



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 ทุก
ครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา เพื่อประโยชน ของทานเอง***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไมถ ึง 25 คน
ในกรณี ท่ส
ี ายการบินประกาศปรับขึน
้ ภาษี นํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษี นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
ตัว๋ เครื่องบินที่ออกเป็ นกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน ของคณะผูเดินทางเป็ นหลัก
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การ
ประทวง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล ปั ญหาจราจร อุบัต ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเนื่ องมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัต ิเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณี ท่ส
ี ถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เนื่ องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่อ
ี ยูเหนื อการควบคุมของบริ
ษั ทฯ เป็ นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆ ทัง้ สิน
้
เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศ ไมวาในกรณี ใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
กรณี ท่ท
ี านใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้
กรณี ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตัว๋ เครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทาง
มาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทาง
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทัง้ หมด

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจําทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง พรอมสงสําเนาหน าหนั งสือเดินทาง Passport มายัง
บริษัทฯ หากไมชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั ้ น
ตัว๋ กรุปไมสามารถอัพเกรดเป็ นชัน
้ ธุรกิจได หากตองการนั่ งชัน
้ ธุรกิจ ทานจะตองจองตัว๋ เดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจาหน าที่อีกครัง้
คาภาษี สนามบิน ภาษี นํ้ามัน
รถปรับอากาศนํ าเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./
วัน)
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน (หมายเหตุ : ทางบริษัทจะพยายามเลือกใชโรงแรมที่
มีเครื่องปรับอากาศภายในหองพัก แตเนื่ องจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต ่าํ ในบางเมืองจะไมมีเครื่องปรับอากาศใหบริการ อีกทัง้
ในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะไมเปิ ดเครื่องปรับอากาศ และหากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ ทาง
บริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมและผลประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ)
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
หัวหน าทัวรจากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมในการทําหนั งสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาภาษี นํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

้

่

คาระวางกระเป านํ้ าหนั กเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลงใต
ทองเครื่องไดทานละ 2 ชิน
้ นํ้ าหนั กรวมกันไมเกิน 30 ก.ก.)
คาพนั กงานยกกระเป า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เนื่ องจากป องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามา
ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็ นตน
คาภาษี มูลคาเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมวีซาหรือกลุมเชงเกนวีซาและคาบริการ ทางสถานทูต ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ต าม (โดย
ประมาณ 4,000 บาท)
คาธรรมเนี ยมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหน าทัวร ทานละ 45 ยูโร ตลอดทริป

วีซา
เอกสารยื่นขอวีซาเชงเกน
** ผูเดินทางตองมาโชวต ัวและสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** (ระยะเวลาที่ผลวีซาออก ประมาณ 15 วัน
ทําการ)
1. หนั งสือเดินทางเลมปั จจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนา 2 ฉบับ ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต ่าํ กวา 6 เดือน กอนวัน
เดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเลมใหมกอนนํ าสง และมีจํานวนหน าเหลืออยางน อย 2-3 หน า และตองมีหน าวางเหลืออยางน อย 2
หน าติดตอกัน เพื่อติดวีซา ** หนั งสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ปี (ถามี) หรือเคยไดรับ
จากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี) **
2. รูปถายสี 2 ใบ หน าตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาว ถายรูปมาแลวไมเกิน 6 เดือน หามตกแตงรูป หามสวม
แวนสายตา แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและคิว้ ทัง้ 2 ขางชัดเจน และตองเป็ นรูปที่ถ ายจากรานถายรูป
เทานั ้ น
3. หนั งสือรับรองการทํางาน
3.1 กรณี ลูกจางหรือพนั กงาน หนั งสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหน วยงานหรือบริษัทตนสังกัดของผูสมัคร (ระบุ
ตําแหน ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและชวงเวลาที่อนุมัต ิใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปทองเที่ยวยุโรป (ระบุช่ อ
ื ประเทศ) หลังจากนั ้ นจะกลับ
มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวันที่เทาไร โดยชื่อลูกคาที่ระบุในหนั งสือรับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหต รงตามหน า
พาสปอรต ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละสถานทูต ออก
หนั งสือเป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบัน มีอายุไมเกิน 30 วัน นั บจากวันยื่นวีซาเทานั ้ น พรอมลายเซ็น ระบุช่ อ
ื ตําแหน ง
ของผูออกหนั งสือและประทับตราบริษัท
3.2 กรณี เจาของกิจการ หลักฐานการเป็ นเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนั งสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
หรือจดทะเบียนนิ ต ิบุคคล ที่มีช่ อ
ื ของผูเดินทางเป็ นกรรมการหรือหุนสวน พรอมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (ตอง
มีอายุไมเกิน 90 วัน หากมากกวา 90 วันไปแลวตองคัดลอกใหมเทานั ้ น) เป็ นสําเนาภาษาไทย และพรอมแปลภาษาอังกฤษ
3.3 กรณี นักเรียนหรือนั กศึกษา หนั งสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (มีอายุไมเกิน 30 วัน) ฉบับจริง ออกหนั งสือเป็ น
ภาษาอังกฤษเทานั ้ น (สถานทูต ไมรับเอกสารที่เป็ นบัต รนั กเรียน)
3.4 ผูเกษี ยณอายุงาน หนั งสือยืนยันการเกษี ยณอายุการทํางาน ซึ่งเขียนโดยตัวผูสมัครหรือออกโดยบริษัทนายจางลาสุด ระบุวันที่
เกษี ยณ ชื่อและที่อยูของนายจาง ระยะเวลาของการจางงานและเงินเดือนลาสุด และสําเนาหนั งสือยืนยันการเกษี ยณอายุการทํางาน
และฉบับแปลภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง
4.1 สําเนาสมุดบัญชีท่ม
ี ีการเดินบัญชีและ Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหกหลัก
เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายตลอดในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา และมีรายการเดินบัญชีลาสุดไมเกิน 7 วันนั บจากวันยื่นวีซา เป็ นบัญชีออมทรัพยเทานั ้ น สถานทูต ไมรับพิจารณา
บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจํา รวมถึงบัญชีสหกรณ
4.2 หนั งสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคํา
วา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละสถานทูต สะกดชื่อใหต รงกับพาสปอรต และหมายเลขบัญชีต องเป็ นเลม
เดียวกับที่ทานจะใชย่ น
ื วีซา
4.3 กรณี มีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) ตองเป็ น บิดา มารดา คูสมรส พี่นองสายเลือดเดียวกันเทานั ้ น
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เป็ นภาษาอังกฤษของผูออกคาใชจาย พรอมเซ็นรับรอง
- เอกสารพิสูจน ความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํานาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูต ิบัต ร)
เป็ นตน ทัง้ ผูย่ น
ื วีซาเองและผูออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด
- หนั งสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุช่ อ
ื เจาของบัญชี (ผูออกคาใชจาย) และตองระบุช่ อ
ื ผูถ ูกรับรองหรือ
ผูสมัครยื่นวีซาดวย มีอายุไมเกิน 30 วัน นั บจากวันที่ย่ น
ื วีซา (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถ ูกตองตามหน าพาสปอรต )
่

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูย่ น
ื วีซา
- กรณี ท่บ
ี ริษัทของทานเป็ นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้ หมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่ ง
ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ ใน
จดหมายดวย
5. กรณี ท่ผ
ี ูสมัครอายุต ่าํ กวา 20 ปี
5.1 สําเนาสูต ิบัต ร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัต รประชาชนของผูสมัครวีซา พรอมแปลภาษาอังกฤษ
5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหนึ่ ง หรือกับบุคคลที่สาม หนั งสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/
เขต ตัวจริงเทานั ้ น ระบุวาอนุญาตใหดินทางไปตางประเทศกับใครและระบุความสัมพันธวาเป็ นอะไรกัน
5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบุต รกรณี บิดามารดาเกิดการหยาราง พรอมแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ
5.4 ใบมรณะบัต รกรณี บิดา มารดาทานหนึ่ งทานใดเสียชีวิต
6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัต รประชาชน (ไมต องแปลภาษาอังกฤษ)
7. เอกสารสวนตัวกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ (ชื่อในหนั งสือเดินทางไมต รงกับเอกสารอื่นๆ) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัต รประชาชน
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
- สําเนาใบมรณะบัต ร (กรณี คูสมรสเสียชีวิต ) (ถามี)
หมายเหตุ:
- ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ น
ื คํารองขอวีซาฯ เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต ฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ
- หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยย่ น
ื คํารองขอวีซาแลว ทางสถานทูต ไมอนุญาตใหผูสมัครทําการดึงเลม
หนั งสือเดินทางคืนจากสถานทูต ฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณี ใดๆ ก็ต าม ดังนั ้ นหากทานมีความจําเป็ นในการใชเลมเพื่อเดิน
ทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน
- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครัง้
- กรณี ท่ท
ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ
- หากสถานทูต มีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามวันนั ดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ และหากสถานทูต ฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกทางสถานทูต ฯ
**ทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายแปลเอกสารภาษาอังกฤษ **
หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซาแชงเกน
• ทางบริษัทฯ จะทําการยื่นวีซาของทานตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบเต็มจํานวนและไดรับการตอบรับจากทางสถานทูต ฯใน
เรื่องเวลานั ดหมาย เนื่ องจากบริษัทฯ ตองใชเอกสารตางๆ ที่ออกเป็ นกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตัว๋ เครี่องบิน, หองพักที่ไดรับการยืนยัน
มาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได
• หากในชวงที่ทานเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซากรุปเต็ม ทางบริษัทฯตองขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะ
ตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวันและเวลานั ดหมายจากทางสถานทูต ฯ โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯคอยดูแล และอํานวยความ
สะดวก
• เอกสารตางๆ ที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูต ฯ เป็ นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวร ทานที่มีความประสงค
ยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถ ูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต ฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน บริษัททัวรฯ เป็ นเพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั ้ น มิไดเป็ นผูพิจารณาวีซาใหกับทาน
• กรณี วีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายที่เกิดขึน
้ จริง ดังตอไปนี้
- คาธรรมเนี ยมการยื่นวีซาและคาดําเนิ นการ ทางสถานทูต ฯ จะไมคืนคาธรรมเนี ยมใดๆทัง้ สิน
้ แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
ก็ต าม
- คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือตัว๋ เครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่องบินถาออกตัว๋ มาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนี ยมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตัว๋ ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ ที่เกิดขึน
้ ตามจริงเทานั ้ น

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะโดนเก็บคามัดจําหองพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบภายหลัง
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดคาใชจายทัง้ หมด 100%

หมายเหตุ
** เด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท**
ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 4,000 บาท
กรุณาสํารองที่นั่งลวงหน ากอนการเดินทางอยางน อย 1 เดือน เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา
การเดินทางในแตละครัง้ ตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานขึน
้ ไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน
้ ราคาของ
ภาษี นํ้ามันและ/หรือภาษี ประกันภัยการเดินทาง**
ยังไมรวมคาธรรมเนี ยมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป
หากทานตองซื้อบัต รโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั ้ นจะคอนเฟิ รมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง หากทานตองการจองตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิ รมกับเจาหน าที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัต รโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณี เกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิ ชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เป็ นตน เหตุผลตางๆที่อยู
เหนื อความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี
หมายเหตุ : รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหน า ในกรณี
ที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ไี มไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการสลับ
หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน ของคณะเป็ นสําคัญ
*ภาพถายเพื่อการนํ าเสนอโปรแกรมทัวรเทานั ้ น*

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนคาใชจายทัง้ หมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับ
สายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงินได)
ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคาใชจาย 80 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทางน อยกวา 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทงั ้ หมด
กรณี กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปี ใหม สงกรานต เป็ นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทางสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทัง้ หมด ไมวายกเลิกกรณี ใดก็ต าม
เมื่อออกตัว๋ แลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ ได เนื่ องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน

