
#11135 ทัวรยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด เยอรมัน 7 วัน 4
คืน สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ ลองเรือหลังคากระจก บิน TG
ทัวรยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด เยอรมัน บรัสเซลส อัมสเตอรดัม โคโลญ อะ
โตเมียม จัตุรัสกรองดปลาซ โบสถจัคเซอรคอรเดนเบิรก โบสถแหงเจาหญิง ยา
นบินเนนฮอฟ หอคอยแหงอัศวิน หมูบานกังหันลมซานสสคันส มหาวิหารแฟ
รงกเฟรต โบสถเซนตนิโคลาส



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2
สนามบินบรัสเซลส - กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - มหาวิหาร
แหงแอนทเวิรป - แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป - โบสถ
จัค เซอร คอรเดนเบิรก - กรุงเฮก - อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ - อัมสเตอดัม
(Amsterdam)

  

West Side
Inn
Amsterdam
,
Amsterdam
,
Netherland
หรือเทียบเทา

3 เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - หมูบานกังหันลมซานสคันส - หมูบานกีธูรน - จัตุรัสดัมส
แควร - อนุสรณสถานแหงชาติอัมสเตอรดัม   

West Side
Inn
Amsterdam
,
Amsterdam
,
Netherland
หรือเทียบเทา

4 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน - พิพิธภัณฑแหงชาติ
เมืองอัมสเตอรดัม - ยานงานศิลปและของเกาอัมสเตอรดัม - ถนนคนเดิน Nieuwedijk-
Kalverstraat

  

West Side
Inn
Amsterdam
,
Amsterdam
,
Netherland
หรือเทียบเทา

5 Designer Outlet Roermond - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน   

Holiday Inn
Express
Cologne
Mulheim ,
Cologne ,
Germany
หรือเทียบเทา

6 นครแฟรงกเฟิรต - มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟิรท - จัตุรัสโรเมอร - โบสถเซนนิโคลัสกรุง
แฟรงคเฟิรต - น้ําพุ แหงความยุติธรรม - ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟิรต - สนามบินแฟรงค
เฟิรต

   -

7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
฿52,999  
฿47,999

฿52,999  
฿47,999

฿52,999  
฿47,999

฿9,999



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินบรัสเซลส - กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม -
จัตุรัสแกรนดเพลซ - มหาวิหารแหงแอนทเวิรป - แอนทเวิรป -
ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป - โบสถจัค
เซอร คอรเดนเบิรก - กรุงเฮก - อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ -
อัมสเตอดัม (Amsterdam)

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

21.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้
4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม โดยสายการบิน Thai
Airways เท่ียวบินท่ี TG934 (เท่ียวบินตรง)

07.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง **

นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัง้อยูในทวีปยุโรปตะวันตก
เฉียงเหนือ เป็นประเทศเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง
ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ สถาปัตยกรรมแหงวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงน้ี มีความสูง 330
ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด 18 เมตร รวมน้ําหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา



18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเป็น จุดชมวิว หองอาหาร หอง
แสดง ฯ

นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกันอีกอยางวา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace)
ตัง้อยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม

นําทานผานชม อาคารท่ีเป็นจุดทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามและนาสนใจอยางท่ี โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก (Jacques Sur
Coudenberg) ท่ีสรางมาตัง้แตยุคศตวรรษท่ี 18 นอกจากน้ีแลวบริเวณแหงน้ีจะมีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศ
เบลเย่ียมอีกดวย

นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมือง
บรัสเซลส ของประเทศเบลเย่ียม เมืองแอนทเวิรปเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก

นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิง
และแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทัง้รานขายช็อคโกแลตท่ีมีชื่อเสียงมากมาย

นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป (City Hall of Antwerp) ซ่ึงตัง้ตระหงานอยูทางทิศ
ตะวันตก ก็เป็นสิ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากมายเชนกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองสท่ีผสมผสานสไตลเฟลมิชเขากับ
อิตาเลียนไดอยางลงตัว

นําทานผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ
เบลเยียม เป็นท่ีเล่ืองลือถึงถึงความงดงามท่ีถูกประดับตกแตงอยางวิจิตรตระการตา ไมวาจะเป็นตัวโบสถ ซุมประตู รูปป้ัน ทาง
เดิน

นําทานเดินทางสู เมืองเฮก (The Hague) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมืองใหญอันดับ 3 รองจาก
เมืองอัมสเตอรดัมและรอตเทอรดาม ตัง้อยูทางตะวันตกของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherland)

นําทาน ผานชม ยานบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นยานเกาแกของเมืองเฮก และเป็นท่ีตัง้ของ หอคอยแหงอัศวิน (Hall
of Knights) ถูกใชเป็นสถานท่ีกลาวพระราชดํารัสของกษัตริย ตอนรับพระราชอาคันตุกะ และเป็นจัดประชุมรัฐสภา หรืองาน
สําคัญๆประจําเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ
เนเธอรแลนด ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเติล (Amstel) เริ่มกอตัง้ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา

สนามบินบรัสเซลส

กรุงบรัสเซลล

อนุสรณอะโตเมี่ยม

 เชา

ทาอากาศยานบรัสเซลส หรือสนามบินบรัสเซลส อินเตอรเนชัน่แนลหรือทาอากาศยาน
บรัสเซลส อินเตอรเนชัน่แนลในเมืองบรัสเซลสประเทศเบลเย่ียม เป็นทาอากาศยาน
นานาชาติหลักของประเทศเบลเยียม กอตัง้เมื่อ พ.ศ. 2483 ตัง้อยูหางจากตัวเมือง
บรัสเซลสไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 12 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลซาเฟินเตม,
มาเคอเลิน และสเตโนกเกอรเซลของมณฑลเฟลมิชบราบันต จากสถิติปี พ.ศ. 2557 ทา
อากาศยานบรัสเซลสเป็นทาอากาศยานท่ีมีผูใชบริการมากท่ีสุดอันดับท่ี 23 ของยุโรป ตัว
สนามบินมีอาคารผูโดยสารขนาดใหญหลังเดียว ซ่ึงแบงออกเป็น 2 โถงขาออก

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



จัตุรัสแกรนดเพลซ

มหาวิหารแหงแอนทเวิรป

แอนทเวิรป

ตลาดโกรท มารค

ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป

โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก

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

มหาวิหารแหงแอนทเวิรป (Cathedral of our Lady ) ท่ี อวดความงดงามของวิหารแบบ
โกธิกท่ีใหญสุดในเบลเยียม ดานในมีภาพวาดของรูเบนสท่ีประดับอยู มองอยางคนไมประ
สีประสาเรื่องศิลปะ ยังเห็นความงดงามของภาพ เห็นบางคนอินจัด ยืนน่ิงไมไหวติง
เหมือนถูกรูเบนสสะกดจิต

เป็นเมืองในประเทศเบลเยียมและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟลานเดอส
หน่ึงในสามบริเวณของเบลเยียม แอนตเวิรปเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญมานานในกลุม
ประเทศแผนดินตํ่าของทัง้ทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะกอนการการปลน
เมืองแอนตเวิรปของการลุกฮือของชาวดัตช ระหวางสงครามแปดสิบปี เมืองแอนตเวิรปตัง้
อยูบนฝ่ังขวาของแมน้ําสเกลต ท่ีเชื่อมกับทะเลเหนือท่ีปากน้ําเวสเทิรนสเกลต

ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ประเทศเบลเย่ียม ยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง
สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปป้ิงและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทัง้รานขายช็อค
โกแลตท่ีมีชื่อเสียงมากมาย

ศาลาวาการแหงน้ีตัง้อยูทางฝ่ังตะวันตกของตลาดโกรทของเมืองแอนทเวิรป อาคารยุคเรอ
เนซองสแหงน้ีสรางขึน้ระหวางปีค. ศ. 1561 ถึง 1565 หลังจากการออกแบบของคอรเน
ลิสฟลอริสเดอวิวททและสถาปนิกและศิลปินคนอ่ืนๆ ท่ีน่ีเป็นอีกท่ีท่ีถูกจารึกไวในรายการ
มรดกโลกของยูเนสโก

เป็นโบสถนีโอคลาสสิกตัง้อยูในจัตุรัสประวัติศาสตรของ Place Royale ในใจกลางกรุง
บรัสเซลส ประเทศเบลเยียม สรางมาตัง้แตยุคศตวรรษท่ี 18 บริเวณแหงน้ีจะมีการจัดงาน
เทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเย่ียม ท่ีน่ีถือไดวาเป็นศูนยกลางของประเทศเลยก็
กลาวได



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - หมูบานกังหันลมซานสคันส -
หมูบานกีธูรน - จัตุรัสดัมสแควร - อนุสรณสถานแหงชาติ

** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง **

เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

เมืองเฮก (The Hague) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที)

เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที)

อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ําตามอัธยาศัย

กรุงเฮก

อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ

อัมสเตอดัม (Amsterdam)

เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอรดัม และรอตเทอรดาม โดยตัวเมืองน้ัน
ตัง้อยูทางตะวันตกของประเทศ นอกจากน้ียังเป็นท่ีตัง้ของ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และการพิมพ เป็นท่ีตัง้ของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือ "ศาลโลก"

อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ มีลักษณะเป็นปราสาทกอธิคสมัยศตวรรษท่ี 13 ท่ีกษัตริยใน
อดีตใชเป็นท่ีวาราชการกับขาราชสํานัก ภายในเป็นลานกวางลอมรอบดวยอาคาร ตรง
กลางมีน้ําพุสีทองสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีประชุมของอัศวินในสมัยกอน มีฐานะหน่ึงในอาคารท่ี
โดดเดนและเกาแกท่ีสุดในกรุงเฮก

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

 คํ่า  West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองลิสสเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรทของ
ประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงเป็นหมูบานท่ีประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเมืองหนาวในไรกวาง
เป็นหลัก

นําทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ท่ี 1 ปี จัด
ขึน้เพียงครัง้เดียว ประมาณ ชวงวันท่ี 21 มีนาคม ถึง วันท่ี 19 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปดวยดอกทิวลิปท่ีมี
มากกวา 7 ลานตน

** การเบงบานของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึน้อยูกับปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ ทางบริษัทจะพยายามให
ทานไดชมความสวยงามของดอกทิวลิปใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยโปรแกรมอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคา ผูเดินทาง เป็นสําคัญ **



นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑเปิด ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต
ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษ งานไม

นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) หมูบานในฝันท่ีปราศจากถนน
ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักกันดีในฐานะ " เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice
of Netherland) "

นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1
ชัว่โมง)

** กรณีท่ีเรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับ
ตัวแทนแลวทัง้หมด **

นําทานเดินทางสู ยานดัมสแควร (Dam Square) เป็นลานกวางขนาดใหญ ท่ีมีสถานท่ีสําคัญๆตัง้อยูมากมาย อยางมุมหน่ึง
เป็นท่ีตัง้ของโบสถใหมท่ีสรางขึน้ในตอนปลายศตวรรษท่ี 14

นําทานผานชม อนุสรณสถานแหงชาติ (National Monument) เป็นรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สรางขึน้ใน
ปีค.ศ. 1956 เพ่ือเป็นอนุสรณแกผูท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา ตามอัธยาศัย**

พักท่ี West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา

เมืองลิซเซ

สวนเคอเคนฮอฟ

หมูบานกังหันลมซานสคันส

หมูบานกีธูรน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - HEINEKEN
EXPERIENCE - พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม - ยาน
งานศิลปและของเกาอัมสเตอรดัม - ถนนคนเดิน Nieuwedijk-
Kalverstraat

เมืองลิสสเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)

** การเบงบานของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึน้อยูกับปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ ทางบริษัทจะพยายามให
ทานไดชมความสวยงามของดอกทิวลิปใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยโปรแกรมอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคา ผูเดินทาง เป็นสําคัญ **

หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)

หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที)

** กรณีท่ีเรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับ
ตัวแทนแลวทัง้หมด **

ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชัว่โมง)

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา ตามอัธยาศัย**

จัตุรัสดัมสแควร

อนุสรณสถานแหงชาติอัมสเตอรดัม

 บาย

ตัง้อยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตัง้ของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

มีลักษณะเป็นอนุสาวรียในปี 1956 ท่ีอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เพ่ือเป็น
อนุสรณแกผูท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2

 คํ่า  West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพ่ือชมบานเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยูแบบชาวดัชตท่ีสรางมาตัง้แต
ศตวรรษท่ี 17 ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพท่ีอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

นําทานผานชมเขตท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองท่ีตัง้อยูริมคลองอันมีเอกลักษณท่ีสวยงามแปลกตา
ซ่ึงบานริมคลองเหลาน้ีจะมีสวนหนาบานไมกวางมากนัก และสรางตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตัวตึกใช
อิฐแดงกอแบบไมฉาบปูน

** กรณีท่ีเรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับ
ตัวแทนแลวทัง้หมด **



นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู
ชํานาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเป็นอัญมณีท่ีมีคาท่ีสุด มีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูท่ี
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกนเป็นบริษัทผลิตเบียรรายใหญท่ีสุดอันดับ
3 ของโลก

** คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 880 บาท
(THB.) ทัง้น้ีขึน้อยูกับประเภทของบัตร **

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ ตัวอักษร “I amsterdam” ท่ีบริเวณหนา พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม
(Rijksmuseum) เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชท่ีใหญท่ีสุดในโลก

** คาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 720
บาท (THB.) ทัง้น้ีขึน้อยูกับประเภทของบัตร **

นําทานเดินทางสู ยานงานศิลปและของเกา (Spiegelkwartier) ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีสําหรับผูรักงานศิลปะ เพราะเป็นแหลง
ขายงานศิลปและสินคาเกาแกทัง้หลาย ดังน้ันถาคุณเป็นนักช็อปท่ีมองหาของท่ีมีประวัติศาสตรหรือประวัติความเป็นมา

บริเวณเดียวกันคือ ยานคาลเวอรสตรัสและเลเซสสตรัส (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็นถนนสายหลักของการ
ชอปป้ิงของเมืองอัมสเตอรดัม โดยรานเสื้อผาสวนมากจะเป็นรานแบรนดท่ัวไปท่ีคุณสามารถพบเห็นไดตามเมืองหลักๆท่ัวโลก

** อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย**

พักท่ี West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

เบียรไฮเนเกน เชื่อวาทุกคนตองรูจัก ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูท่ีเมืองอัมสเตอรดัม
ประเทศเนเธอรแลนดน่ีเอง กอตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเกนเป็นบริษัทผลิต
เบียรรายใหญท่ีสุดอันดับ 3 ของโลก เป็นเบียรท่ีมีคุณภาพและรสชาติดีท่ีสุด การันตีดวย
รางวัลมากมาย ตอมา โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปิดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็น
พิพิธภัณฑใหนักทองเท่ียวไดเย่ียมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตัง้แตกอตัง้โรง
เบียรแหงน้ีขึน้มา ขัน้ตอนการผลิตเบียรและยังเปิดใหนักทองเท่ียวสามารถลิม้ลองรสชาติ
ของเบียรไดอีกดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 Designer Outlet Roermond - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโค
โลญจน

** กรณีท่ีเรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปิดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหนาทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมาจายกับ
ตัวแทนแลวทัง้หมด **

** คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 880 บาท
(THB.) ทัง้น้ีขึน้อยูกับประเภทของบัตร **

** คาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็นเงินไทย ประมาณ 720
บาท (THB.) ทัง้น้ีขึน้อยูกับประเภทของบัตร **

** อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย**

พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม

ยานงานศิลปและของเกาอัมสเตอรดัม

ถนนคนเดิน Nieuwedijk-Kalverstraat

พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม (Rijksmuseum) มีตัวอักษร “I amsterdam”
ผูคน เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชท่ีใหญท่ีสุดในโลก เปิดใหนัก
ทองเท่ียวเขาเย่ียมชมมานานนับ 10 ปีแลว มีจัดแสดงผลงานของเหลาจิตรกรมากมาย
เชน ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซ่ึงมีมากกวา
8,000 ผลงาน

ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีสําหรับผูรักงานศิลปะ เพราะเป็นแหลงขายงานศิลปและสินคาเกาแกทัง้
หลายท่ีมีชื่อเสียงของกรุงอัมสเตอรดัม

เป็นถนนท่ียาวกวา 1 กิโลเมตร อิสระใหเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและแบรนดเนมมากมาย
ทัง้ในรานและริมสองขางทาง ทัง้เสื้อผารองเทา เครื่องหนัง ของท่ีระลึก ของตกแตงบาน
และรานหนังสือขนาดใหญก็ตัง้อยูในยานน้ี หรือ เลือกท่ีจะจิบชา กาแฟ แบบชาวดัตชชม
ชีวิตของผูคนในนครอัสเตอรดัมก็ได

 คํ่า  West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เรอรมอนด ดีไซนเนอร เอาทเล็ท เรอมอน (Designer Outlet Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่โมง) อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาหลากหลายแบรนดชัน้นํามากมาย อาทิเชน NIKE , Samsonite , Swarovski ,
Burberry ฯลฯ

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเป็น
เมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลงผลิต
น้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 นครแฟรงกเฟรต - มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟรท - จัตุรัส
โรเมอร - โบสถเซนนิโคลัสกรุงแฟรงคเฟรต - น้ําพุ แหงความ
ยุติธรรม - ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต - สนามบินแฟรงค
เฟรต

เรอรมอนด ดีไซนเนอร เอาทเล็ท เรอมอน (Designer Outlet Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)

เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที)

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา ตามอัธยาศัย** 

นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็น
หอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพ่ืออุทิศใหนักบุญปีเตอร และพระแมมารี

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา ตามอัธยาศัย**

พักท่ี Holiday Inn Express Cologne Mulheim , Cologne , Germany หรือเทียบเทา

Designer Outlet Roermond

เมืองโคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีท่ีดีดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร ท่ีคะแนนจากแบรนดสินคาท่ีมีชื่อ
เสียงในราคาท่ีดี เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุดสัปดาห สถานท่ีใหบริการ
พ้ืนท่ีจอดรถมากมาย และคุณสามารถเดินตรงไปท่ีใจกลางเมืองศิลปะการแสดงของชาว
คริสต

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

 คํ่า  Holiday Inn Express Cologne Mulheim , Cologne , Germany หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟิรต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีตัง้อยูบนริมฝ่ังแมน้ําไมนของ
ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองท่ีมีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษัตริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใช
เป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน

่ ์ ์ ่ ่



นําทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึก กับ มหาวิหารแฟรงกเฟิรต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิส์ิทธิท่ี์มีขนาดใหญท่ีสุดแหง
เมืองแฟรงกเฟิรต ถูกสรางขึน้แบบโกธิคสไตลในชวงศตวรรษท่ี 13

นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ เป็นสิ่งกอสรางประวัติศาสตรท่ียังคงหลง
เหลือภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง

อาคารบริเวณน้ีประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุง งาน
ประติมากรรมงดงามน้ีชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ําพุแหงความยุติธรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแหง
ความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตัง้อยูกลางจัตุรัสมือซายถือตราชัง่แตมือขวาถือดาบดูนาเกรงขาม บริเวณ
เดียวกัน เป็นท่ีตัง้ของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟิรต (City Hall of Frankfurt) เป็นอาคาร 3 หลังสรางติดกัน

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา ตามอัธยาศัย**

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต เมืองแฟรงกเฟิรต ประเทศเยอรมัน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืน
ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

20.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways
เท่ียวบินท่ี TG923 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

นครแฟรงกเฟรต

มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟรท

จัตุรัสโรเมอร

โบสถเซนนิโคลัสกรุงแฟรงคเฟรต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกไดสบาย
ๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการ
เงิน เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็น
สนามบินท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟิรท ท่ีไดรับการบูรณะขึน้มาหลังไดรับผลกระทบอยางหนักใน
ชวงสงครามโลกครัง้ท่ี 2

เป็นท่ีตัง้ของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ําพุแหงความ
ยุติธรรม ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางท่ีไดรับการบูรณะแลว ปัจจุบัน
จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปัตยกรรมตัง้แตสมัยศตวรรษท่ี14

เป็นโบสถยุคกลางนิกายลูเธอรัน ตัง้อยูในกรุงแฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมนี อยูใกล
จัตุรัสโรเมอร โบสถน้ีมี 51 ระฆัง โดย 4 ใชสําหรับ peals และอีก 47 ใชสําหรับ
carillons



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

เมืองแฟรงกเฟิรต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา ตามอัธยาศัย**

**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

** 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

นํ้าพุ แหงความยุติธรรม

ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต

ประติมากรรมหินท่ีทําขึน้เพ่ือแสดงความเครพ แด Justitia สตรีท่ีถือดาบและสามารถ
เอาชนะ และทรงความยุติธรรม มันถูกสรางขึน้ดวยบรอนซ ในปี 1887 ตัง้อยูดานหนา
ของตึก ของเมืองน้ี ประติมากรรมน้ีมีบทบาทสําคัญในพืธี พิธีบรมราชาภิเษก

เป็นอาคาร 3 หลังสรางติดกัน สันนิษฐานกันวาท่ีน่ีถูกสรางมาตัง้แตปี 1405 และยังคง
เป็นท่ีน่ังของทานนายกเทศมนตรีของเมืองจนถึงทุกวันน้ี

สนามบินแฟรงคเฟรต คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตัง้อยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิรต

 กิจกรรม บาย

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือทัง้หมด

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึน้

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

9.นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทาน้ัน

10.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

11.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน(ในวันเวลา
ทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไม
ไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรน้ันๆทันที

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ

้



ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class)
กรณีตองการ Upgrade เป็น ท่ีน่ังพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน้ธุรกิจ (Business Class) จําเป็นออกบัตรโดยสารใบ

ใหมแยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทัวร ไมรวมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตขัน้ตอนการจอง สิ่งสําคัญกอนออกบัตรโดยสาร กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีกอนทุกครัง้วาคณะคอนเฟิรมออกเดินทางหรือไม

คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลง
ใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิน้ โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิน้ ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7
ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)    

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปคนขับรถ ทานละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวม
ไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน

คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศเนเธอแลนด ทานละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน้อยูกับอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือ
ไปจายในวันท่ีย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาท่ีไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันน้ัน) 
 

วีซา
การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศเนเธอแลนด

1.หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา
2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทาน้ัน)

2.รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็นพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3
เดือน ไมซ้ํากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน

3.หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1กรณีเป็นเจาของกิจการบริษัท / รานคา : 



หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจด
ทะเบียนการคา

3.2กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน เงินเดือน โดยจดหมายรับรองการทํางาน
ใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไมจําเป็นตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย)
จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ท่ีอยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ

3.3กรณีท่ีเป็นขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

3.4กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

3.5กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ
เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได แตทัง้น้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทาน้ัน 

3.6กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ 
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษและตอง

สะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

4.หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **

** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเป็นจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แตไม
สามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

5.สําเนาทะเบียนบาน

6.สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)

7.สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี)

8.สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ)
** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คน

ใดคนหน่ึง **

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขต
หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็นตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ ายใดฝ ายหน่ึง

สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา

สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเป็นตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี ,
ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเป็นตองแนบสําเนามาดวย และจําเป็นตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี **

หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยัน
รับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเป็นตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตอง
ตามหนาหนังสือเดินทาง **

เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา **

** จําเป็นตองใชทัง้ผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเป็นไปตามเงื่อนไข เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **

** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเป็นบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี
เดียวกัน **

เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร

หมายเหตุ
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น **

้ ่ ่



** อัตราน้ี ยังไมรวมคาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว เชงเกน ประเทศเนเธอแลนด ทานละ ประมาณ 3,500-4,000
บาท **

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) **

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทัง้หมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ **

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1.เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2.โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4.โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ

1.ผูสมัครทุกทาน จําเป็นตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน 

2.ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็นอยางนอย (อาจไมรวมเสาร - อาทิตย ในบาง
กรณี) ทัง้น้ีขึน้อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็นสําคัญ 

3.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็นผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการย่ืนวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็นตองใช
หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซ่ึงอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซ่ึงอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทานจําเป็นจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้แตขัน้ตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครัง้ หากมีคิวย่ืนวาง
ชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีท่ีสุดท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็นกรณีพิเศษ แตทัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซ้ือ

3.1คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึน้ 

3.2การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ 

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทัง้หมด **

ประเทศท่ีทานสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแลนด เทาน้ัน 

** สําหรับคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง **

4.กรณีท่ีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะได จะตองย่ืนกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเป็นจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก
เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ 

5.มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติท่ัวไปคือ 15 วันทําการ (เป็นอยางนอย) ทัง้น้ี ขึน้อยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหาก
อยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเป็นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ

6.หลังจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังน้ันหากทานมีความจําเป็นในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจา
หนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็นตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองเสียคา
ธรรมเนียม และ คาบริการใหมทัง้หมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นสําคัญกอนดําเนินการ

7.กรณีท่ีทานมีวีซาทองเท่ียวเชงเกนชนิดท่ีสามารถเขาออกไดหลายครัง้โดยยังไมหมดอายุอยูแลว และตองการใชเดินทางทองเท่ียว
กับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆ
มากท่ีสุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครัง้ หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิด

่ ่ ้



ชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจาก
ประเทศปลายทาง 

8.กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายครัง้ และยังไมหมดอายุ จําเป็นจะตองเป็นวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน
โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวัน
ท่ีสามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดท่ีอนุมัติในหนาวีซา ทัง้น้ี ขึน้อยูกับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสง
หนาวีซาและหนาท่ีมีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน

9.การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูก
ระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

10.บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือ
ใหการย่ืนคํารองในครัง้ตอๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเป็นสําคัญ 
 

การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้หมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใด
วันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด **

2.3แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายทัง้หมด

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4.สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5.ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 


