#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
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สนามบินบรัสเซลส - กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - มหาวิหาร
แหงแอนทเวิรป - แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวา การเมืองแอนทเวิรป - โบสถ
จัค เซอร คอรเดนเบิรก - กรุงเฮก - อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ - อัมสเตอดัม
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แควร - อนุสรณสถานแหงชาติอัมสเตอรดัม
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เมืองอัมสเตอรดัม - ยา นงานศิลปและของเกา อัมสเตอรดัม - ถนนคนเดิน NieuwedijkKalverstraat
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กําหนดการเดินทาง
4 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

฿52,999

฿52,999

฿52,999

฿47,999

฿47,999

฿47,999

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ
฿9,999

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
คํ่า
21.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชัน
้
4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคาน เตอร D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน าทัวรใหคําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง



ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คํ่า

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



หมายเหตุ

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

วันที่ 2



กิจกรรม

สนามบินบรัสเซลส - กรุงบรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม จัตุรัสแกรนดเพลซ - มหาวิหารแหงแอนทเวิรป - แอนทเวิรป ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป - โบสถจัค
เซอร คอรเดนเบิรก - กรุงเฮก - อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ อัมสเตอดัม (Amsterdam)
เชา
00.30 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม โดยสายการบิน Thai
Airways เที่ยวบินที่ TG934 (เที่ยวบินตรง)
07.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง **
นํ าทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัง้ อยูในทวีปยุโรปตะวันตก
เฉี ยงเหนื อ เป็ นประเทศเกาแกท่ม
ี ีประวัต ิศาสตรยาวนานกวา 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง
ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก
นํ าทาน ถายรูปเป็ นที่ระลึก กับ สถาปั ต ยกรรมแหงวิทยาการ อะโตเมียม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงนี้ มีความสูง 330
ฟุต ประกอบดวยวัต ุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด 18 เมตร รวมนํ้ าหนั กเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา

18 เดือน ในการออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเป็ น จุดชมวิว หองอาหาร หอง
แสดง ฯ
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา จัต ุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace)
ตัง้ อยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เป็ นสถานที่ทองเที่ยวอันดับหนึ่ งของประเทศเบลเยียม
นํ าทานผานชม อาคารที่เป็ นจุดทองเที่ยวที่มีความสวยงามและน าสนใจอยางที่ โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก (Jacques Sur
Coudenberg) ที่สรางมาตัง้ แตยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้ แลวบริเวณแหงนี้ จะมีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศ
เบลเยี่ยมอีกดวย
นํ าทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมือง
บรัสเซลส ของประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนทเวิรปเป็ นที่รูจักกันวาเป็ นศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก
นํ าทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของเมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปิ้ ง
และแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทัง้ รานขายช็อคโกแลตที่มีช่ อ
ื เสียงมากมาย
นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป (City Hall of Antwerp) ซึ่งตัง้ ตระหงานอยูทางทิศ
ตะวันตก ก็เป็ นสิ่งที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวไดมากมายเชนกัน เป็ นสถาปั ต ยกรรมเรเนสซองสท่ผ
ี สมผสานสไตลเฟลมิชเขากับ
อิต าเลียนไดอยางลงตัว
นํ าทานผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady) เป็ นโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญท่ส
ี ูงที่สุดในประเทศ
เบลเยียม เป็ นที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถ ูกประดับตกแตงอยางวิจิต รตระการตา ไมวาจะเป็ นตัวโบสถ ซุมประตู รูปปั ้ น ทาง
เดิน
นํ าทานเดินทางสู เมืองเฮก (The Hague) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นเมืองใหญอันดับ 3 รองจาก
เมืองอัมสเตอรดัมและรอตเทอรดาม ตัง้ อยูทางตะวันตกของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherland)
นํ าทาน ผานชม ยานบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็ นยานเกาแกของเมืองเฮก และเป็ นที่ต งั ้ ของ หอคอยแหงอัศวิน (Hall
of Knights) ถูกใชเป็ นสถานที่กลาวพระราชดํารัสของกษั ต ริย ตอนรับพระราชอาคันตุกะ และเป็ นจัดประชุมรัฐสภา หรืองาน
สําคัญๆประจําเมือง
นํ าทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 10 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ
เนเธอรแลนด ตัง้ อยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเติล (Amstel) เริ่มกอตัง้ ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12
อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา



เชา

สนามบินบรัสเซลส
ทาอากาศยานบรัสเซลส หรือสนามบินบรัสเซลส อินเตอรเนชัน
่ แนลหรือทาอากาศยาน
บรัสเซลส อินเตอรเนชัน
่ แนลในเมืองบรัสเซลสประเทศเบลเยี่ยม เป็ นทาอากาศยาน
นานาชาติหลักของประเทศเบลเยียม กอตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2483 ตัง้ อยูหางจากตัวเมือง
บรัสเซลสไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อราว 12 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลซาเฟิ นเตม,
มาเคอเลิน และสเตโนกเกอรเซลของมณฑลเฟลมิชบราบันต จากสถิต ิปี พ.ศ. 2557 ทา
อากาศยานบรัสเซลสเป็ นทาอากาศยานที่มีผูใชบริการมากที่สุดอันดับที่ 23 ของยุโรป ตัว
สนามบินมีอาคารผูโดยสารขนาดใหญหลังเดียว ซึ่งแบงออกเป็ น 2 โถงขาออก

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

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
้

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

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

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

ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป
ศาลาวาการแหงนี้ ต งั ้ อยูทางฝั่ งตะวันตกของตลาดโกรทของเมืองแอนทเวิรป อาคารยุคเรอ
เนซองสแหงนี้ สรางขึน
้ ระหวางปี ค. ศ. 1561 ถึง 1565 หลังจากการออกแบบของคอรเน
ลิสฟลอริสเดอวิวททและสถาปนิ กและศิลปิ นคนอื่นๆ ที่น่ี เป็ นอีกที่ท่ถ
ี ูกจารึกไวในรายการ
มรดกโลกของยูเนสโก

โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก
เป็ นโบสถนีโอคลาสสิกตัง้ อยูในจัต ุรัสประวัต ิศาสตรของ Place Royale ในใจกลางกรุง
บรัสเซลส ประเทศเบลเยียม สรางมาตัง้ แตยุคศตวรรษที่ 18 บริเวณแหงนี้ จะมีการจัดงาน
เทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเยี่ยม ที่น่ี ถ ือไดวาเป็ นศูนยกลางของประเทศเลยก็
กลาวได

กรุงเฮก
เป็ นเมืองใหญเป็ นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอรดัม และรอตเทอรดาม โดยตัวเมืองนั ้ น
ตัง้ อยูทางตะวันตกของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็ นที่ต งั ้ ของ อุต สาหกรรมแปรรูปอาหาร
และการพิมพ เป็ นที่ต งั ้ ของศาลยุต ิธรรมระหวางประเทศ หรือ "ศาลโลก"

อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ
อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ มีลักษณะเป็ นปราสาทกอธิคสมัยศตวรรษที่ 13 ที่กษั ต ริยใน
อดีต ใชเป็ นที่วาราชการกับขาราชสํานั ก ภายในเป็ นลานกวางลอมรอบดวยอาคาร ตรง
กลางมีนํ้าพุสีทองสวยงาม ซึ่งเป็ นที่ประชุมของอัศวินในสมัยกอน มีฐานะหนึ่ งในอาคารที่
โดดเดนและเกาแกท่ส
ี ุดในกรุงเฮก

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



คํ่า



หมายเหตุ

 West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา
** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง **
เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
เมืองเฮก (The Hague) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที)
เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 10 นาที)
อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - หมูบานกังหันลมซานสคันส หมูบานกีธูรน - จัตุรัสดัมสแควร - อนุสรณสถานแหงชาติ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองลิสสเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรทของ
ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งเป็ นหมูบานที่ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเมืองหนาวในไรกวาง
เป็ นหลัก
นํ าทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ปี จัด
ขึน
้ เพียงครัง้ เดียว ประมาณ ชวงวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปดวยดอกทิวลิปที่มี
มากกวา 7 ลานตน
** การเบงบานของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึน
้ อยูกับปั จจัยทางสภาพภูมิอากาศเป็ นสําคัญ ทางบริษัทจะพยายามให
ทานไดชมความสวยงามของดอกทิวลิปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึง
ประโยชน ของลูกคา ผูเดินทาง เป็ นสําคัญ **

นํ าทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ปั จจุบันเป็ น
พิพิธภัณฑเปิ ด ทานสามารถเขาชมวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุต สาหกรรมมาตัง้ แต
ศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหน าที่ผลิต นํ้ ามันจากดอกมัสตารด กระดาษ งานไม
นํ าทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) หมูบานในฝั นที่ปราศจากถนน
ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทานั ้ น มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่รูจักกันดีในฐานะ " เวนิ สแหงเนเธอรแลนด (Venice
of Netherland) "
นํ าทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1
ชัว่ โมง)
** กรณี ท่เี รือไมสามารถลองได ไมวากรณี ใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปิ ดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหน าทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ ง ทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับ
ตัวแทนแลวทัง้ หมด **
นํ าทานเดินทางสู ยานดัมสแควร (Dam Square) เป็ นลานกวางขนาดใหญ ที่มีสถานที่สําคัญๆตัง้ อยูมากมาย อยางมุมหนึ่ ง
เป็ นที่ต งั ้ ของโบสถใหมท่ส
ี รางขึน
้ ในตอนปลายศตวรรษที่ 14
นํ าทานผานชม อนุสรณสถานแหงชาติ (National Monument) เป็ นรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สรางขึน
้ ใน
ปี ค.ศ. 1956 เพื่อเป็ นอนุสรณแกผูท่เี สียชีวิต ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2
** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า ตามอัธยาศัย**
พักที่ West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

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



จัตุรัสดัมสแควร

บาย

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

อนุสรณสถานแหงชาติอัมสเตอรดัม
มีลักษณะเป็ นอนุสาวรียในปี 1956 ที่อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เพื่อเป็ น
อนุสรณแกผูท่เี สียชีวิต ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2



คํ่า



หมายเหตุ

 West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา
เมืองลิสสเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
** การเบงบานของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึน
้ อยูกับปั จจัยทางสภาพภูมิอากาศเป็ นสําคัญ ทางบริษัทจะพยายามให
ทานไดชมความสวยงามของดอกทิวลิปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึง
ประโยชน ของลูกคา ผูเดินทาง เป็ นสําคัญ **
หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที)
** กรณี ท่เี รือไมสามารถลองได ไมวากรณี ใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปิ ดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหน าทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ ง ทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับ
ตัวแทนแลวทัง้ หมด **
ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง)
** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า ตามอัธยาศัย**

วันที่ 4



กิจกรรม

ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - HEINEKEN
EXPERIENCE - พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม - ยาน
งานศิลปและของเกาอัมสเตอรดัม - ถนนคนเดิน NieuwedijkKalverstraat
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูแบบชาวดัชตท่ส
ี รางมาตัง้ แต
ศตวรรษที่ 17 ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง
นํ าทานผานชมเขตที่เกาแกท่ส
ี ุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองที่ต งั ้ อยูริมคลองอันมีเอกลักษณท่ส
ี วยงามแปลกตา
ซึ่งบานริมคลองเหลานี้ จะมีสวนหน าบานไมกวางมากนั ก และสรางตามแบบสถาปั ต ยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสต ัวตึกใช
อิฐแดงกอแบบไมฉาบปูน
** กรณี ท่เี รือไมสามารถลองได ไมวากรณี ใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปิ ดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหน าทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ ง ทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับ
ตัวแทนแลวทัง้ หมด **

นํ าทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry Factory) อุต สาหกรรมจากวิทยากรผู
ชํานาญตลอดจนขัน
้ ตอนการเจียระไนเพชรใหเป็ นอัญมณี ท่ม
ี ีคาที่สุด มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก
นํ าทาน ถายรูปเป็ นที่ระลึก กับ โรงงานผลิต เบียรไฮเนเกน (Heineken Experience) ตนกําเนิ ดของเบียรไฮเนเกนอยูท่ี
เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอตัง้ ขึน
้ ในปี ค.ศ. 1864 ปั จจุบันไฮเนเกนเป็ นบริษัทผลิต เบียรรายใหญท่ส
ี ุดอันดับ
3 ของโลก
** คาบัต รเขาชม โรงงานผลิต เบียรไฮเนเกน ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็ นเงินไทย ประมาณ 880 บาท
(THB.) ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับประเภทของบัต ร **
นํ าทาน ถายรูปเป็ นที่ระลึก กับ ตัวอักษร “I amsterdam” ที่บริเวณหน า พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม
(Rijksmuseum) เป็ นสถานที่ท่รี วบรวมงานศิลปะของจิต รกรชาวดัต ชท่ใี หญท่ส
ี ุดในโลก
** คาบัต รเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็ นเงินไทย ประมาณ 720
บาท (THB.) ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับประเภทของบัต ร **
นํ าทานเดินทางสู ยานงานศิลป และของเกา (Spiegelkwartier) ที่น่ี เป็ นสถานที่สําหรับผูรักงานศิลปะ เพราะเป็ นแหลง
ขายงานศิลป และสินคาเกาแกทงั ้ หลาย ดังนั ้ นถาคุณเป็ นนั กช็อปที่มองหาของที่มีประวัต ิศาสตรหรือประวัต ิความเป็ นมา
บริเวณเดียวกันคือ ยานคาลเวอรสตรัสและเลเซสสตรัส (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็ นถนนสายหลักของการ
ชอปปิ้ งของเมืองอัมสเตอรดัม โดยรานเสื้อผาสวนมากจะเป็ นรานแบรนดทวั่ ไปที่คุณสามารถพบเห็นไดต ามเมืองหลักๆทัว่ โลก
** อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**
พักที่ West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

บริษัทเจียระไนเพชร
สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิต การเจียระไน
เพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของโลก

โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน
เบียรไฮเนเกน เชื่อวาทุกคนตองรูจัก ตนกําเนิ ดของเบียรไฮเนเกนอยูท่เี มืองอัมสเตอรดัม
ประเทศเนเธอรแลนดน่ี เอง กอตัง้ ขึน
้ ในปี ค.ศ. 1864 ปั จจุบันไฮเนเกนเป็ นบริษัทผลิต
เบียรรายใหญท่ส
ี ุดอันดับ 3 ของโลก เป็ นเบียรท่ม
ี ีคุณภาพและรสชาติดีท่ส
ี ุด การันตีดวย
รางวัลมากมาย ตอมา โรงงานผลิต เบียรไฮเนเกนไดปิดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็ น
พิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัต ิต งั ้ แตกอตัง้ โรง
เบียรแหงนี้ ขน
ึ้ มา ขัน
้ ตอนการผลิต เบียรและยังเปิ ดใหนักทองเที่ยวสามารถลิม
้ ลองรสชาติ
ของเบียรไดอีกดวย

พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม
พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม (Rijksmuseum) มีต ัวอักษร “I amsterdam”
ผูคน เป็ นสถานที่ท่รี วบรวมงานศิลปะของจิต รกรชาวดัต ชท่ใี หญท่ส
ี ุดในโลก เปิ ดใหนัก
ทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมมานานนั บ 10 ปี แลว มีจัดแสดงผลงานของเหลาจิต รกรมากมาย
เชน ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซึ่งมีมากกวา
8,000 ผลงาน

ยานงานศิลปและของเกาอัมสเตอรดัม
ที่น่ี เป็ นสถานที่สําหรับผูรักงานศิลปะ เพราะเป็ นแหลงขายงานศิลป และสินคาเกาแกทงั ้
หลายที่มีช่ อ
ื เสียงของกรุงอัมสเตอรดัม

ถนนคนเดิน Nieuwedijk-Kalverstraat
เป็ นถนนที่ยาวกวา 1 กิโลเมตร อิสระใหเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและแบรนดเนมมากมาย
ทัง้ ในรานและริมสองขางทาง ทัง้ เสื้อผารองเทา เครื่องหนั ง ของที่ระลึก ของตกแตงบาน
และรานหนั งสือขนาดใหญก็ต งั ้ อยูในยานนี้ หรือ เลือกที่จะจิบชา กาแฟ แบบชาวดัต ชชม
ชีวิต ของผูคนในนครอัสเตอรดัมก็ได



คํ่า

 West Side Inn Amsterdam , Amsterdam , Netherland หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** กรณี ท่เี รือไมสามารถลองได ไมวากรณี ใด เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปิ ดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหน าทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ ง ทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระแบบเหมาจายกับ
ตัวแทนแลวทัง้ หมด **
** คาบัต รเขาชม โรงงานผลิต เบียรไฮเนเกน ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็ นเงินไทย ประมาณ 880 บาท
(THB.) ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับประเภทของบัต ร **
** คาบัต รเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเป็ นเงินไทย ประมาณ 720
บาท (THB.) ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับประเภทของบัต ร **
** อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**

วันที่ 5


กิจกรรม

Designer Outlet Roermond - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโค
โลญจน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เรอรมอนด ดีไซน เนอร เอาทเล็ท เรอมอน (Designer Outlet Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่ โมง) อิสระใหทานชอปปิ้ งสินคาหลากหลายแบรนดชน
ั ้ นํ ามากมาย อาทิเชน NIKE , Samsonite , Swarovski ,
Burberry ฯลฯ
นํ าทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที) เมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเป็ น
เมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุต สาหกรรม ทัง้ ยังเป็ นแหลงผลิต
นํ้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ

่

นํ าทาน ถายรูปเป็ นที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ (Cologne Cathedral) ลักษณะสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิก เป็ น
หอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญปี เตอร และพระแมมารี
** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า ตามอัธยาศัย**
พักที่ Holiday Inn Express Cologne Mulheim , Cologne , Germany หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

Designer Outlet Roermond
เป็ นสถานที่ท่ด
ี ีดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร ที่คะแนนจากแบรนดสินคาที่มีช่ อ
ื
เสียงในราคาที่ดี เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุดสัปดาห สถานที่ใหบริการ
พื้นที่จอดรถมากมาย และคุณสามารถเดินตรงไปที่ใจกลางเมืองศิลปะการแสดงของชาว
คริสต

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



หมายเหตุ

 Holiday Inn Express Cologne Mulheim , Cologne , Germany หรือเทียบเทา
เรอรมอนด ดีไซน เนอร เอาทเล็ท เรอมอน (Designer Outlet Roermond) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที)
** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า ตามอัธยาศัย**

วันที่ 6



กิจกรรม

นครแฟรงกเฟรต - มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟรท - จัตุรัส
โรเมอร - โบสถเซนนิโคลัสกรุงแฟรงคเฟรต - นํ้าพุ แหงความ
ยุติธรรม - ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต - สนามบินแฟรงค
เฟรต
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟิ รต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่ต งั ้ อยูบนริมฝั่ งแมนํ้าไมน ของ
ประเทศเยอรมัน เป็ นเมืองที่มีประวัต ิต อเนื่ องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ซ่ งึ กษั ต ริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใช
เป็ นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปั จจุบัน
่

์

์ ่

่

นํ าทาน ถายรูปเป็ นที่ระลึก กับ มหาวิหารแฟรงกเฟิ รต (Frankfurt Cathedral) มหาวิหารศักดิส
์ ิทธิท
์ ่ม
ี ีขนาดใหญท่ส
ี ุดแหง
เมืองแฟรงกเฟิ รต ถูกสรางขึน
้ แบบโกธิคสไตลในชวงศตวรรษที่ 13
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสโรเมอร (Romer Square) เป็ นหัวใจของเมืองเกาเล็กๆ เป็ นสิ่งกอสรางประวัต ิศาสตรท่ย
ี ังคงหลง
เหลือภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง
อาคารบริเวณนี้ ประกอบดวย โบสถเซนตนิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไมซุง งาน
ประติมากรรมงดงามนี้ ช่ อ
ื Gerechtigkeitsbrunnen หรือ นํ้ าพุแหงความยุต ิธรรม (Fountain of Justice) เป็ นเทพธิดาแหง
ความยุต ิธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตัง้ อยูกลางจัต ุรัสมือซายถือตราชัง่ แตมือขวาถือดาบดูนาเกรงขาม บริเวณ
เดียวกัน เป็ นที่ต งั ้ ของ ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟิ รต (City Hall of Frankfurt) เป็ นอาคาร 3 หลังสรางติดกัน
** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า ตามอัธยาศัย**
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิ รต เมืองแฟรงกเฟิ รต ประเทศเยอรมัน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืน
ภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร
20.40 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways
เที่ยวบินที่ TG923 (เที่ยวบินตรง)
** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟรท
มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟิ รท ที่ไดรับการบูรณะขึน
้ มาหลังไดรับผลกระทบอยางหนั กใน
ชวงสงครามโลกครัง้ ที่ 2

จัตุรัสโรเมอร
เป็ นที่ต งั ้ ของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิ รต ตรงกลางจัต ุรัสเป็ นนํ้ าพุแหงความ
ยุต ิธรรม ดานหน าจัต ุรัสโรเมอรเป็ นบานโครงไมสมัยกลางที่ไดรับการบูรณะแลว ปั จจุบัน
จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปั ต ยกรรมตัง้ แตสมัยศตวรรษที่14

โบสถเซนนิโคลัสกรุงแฟรงคเฟรต
เป็ นโบสถยุคกลางนิ กายลูเธอรัน ตัง้ อยูในกรุงแฟรงคเฟิ รต ประเทศเยอรมนี อยูใกล
จัต ุรัสโรเมอร โบสถนี้มี 51 ระฆัง โดย 4 ใชสําหรับ peals และอีก 47 ใชสําหรับ
carillons

นํ้าพุ แหงความยุติธรรม
ประติมากรรมหินที่ทําขึน
้ เพื่อแสดงความเครพ แด Justitia สตรีท่ถ
ี ือดาบและสามารถ
เอาชนะ และทรงความยุต ิธรรม มันถูกสรางขึน
้ ดวยบรอนซ ในปี 1887 ตัง้ อยูดานหน า
ของตึก ของเมืองนี้ ประติมากรรมนี้ มีบทบาทสําคัญในพืธี พิธีบรมราชาภิเษก

ศาลาวาการเมืองแฟรงกเฟรต
เป็ นอาคาร 3 หลังสรางติดกัน สันนิ ษฐานกันวาที่น่ี ถ ูกสรางมาตัง้ แตปี 1405 และยังคง
เป็ นที่นั่งของทานนายกเทศมนตรีของเมืองจนถึงทุกวันนี้



สนามบินแฟรงคเฟรต

คํ่า

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



หมายเหตุ

เมืองแฟรงกเฟิ รต (Frankfurt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า ตามอัธยาศัย**
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่ 7


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
บาย
12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



บาย

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



หมายเหตุ

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

เงื่อนไข
1.ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้ น
2.ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิส
์ ําหรับผูเดินทางที่ถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา (หน าปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทานั ้ น กรณี ท่ท
ี านถือ
หนั งสือเดินทางราชการ (หน าปกสีนํ้าเงินเขม) หนั งสือเดินทางทูต (หน าปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนั งสือเดินทางพิเศษอื่นๆ
หากไมผานการอนุมัต ิของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ฝั่ งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณี ใด
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึน
้ ในสวนนี้ และ ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมดใหแกทานไมวากรณี ใดๆก็ต าม
3.ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมดใหแกทาน
ไมวากรณี ใดๆก็ต าม
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ท่น
ี ั กทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหน าหนั งสือเดิน และ หน าวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทัง้ หมด
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และ ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึน
้ ของนั กทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7.อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครื่องบิน คาภาษี นํ้ามัน คา
ภาษี สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหต นทุนสูงขึน
้
8.มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้ น
9.นั กทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัต ิภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัต ิ
เทานั ้ น
10.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึน
้ เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิน
้ และรวมกัน
ทุกชิน
้ ไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้ น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญ
และฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้ น
11.สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้ น

การชําระเงิน
1.นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหน าอยางน อย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั ้ น โดยระบบจะยกเลิกอัต โนมัต ิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็ นตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ กรณี ท่ค
ี ณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ น
การใหสิทธิล์ ูกคารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่ องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่น
ี ั่ ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2.นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทัง้ หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน(ในวันเวลา
ทําการ) กรณี นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง รวมไปถึง กรณี เช็คของ
ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี ใดๆก็ต าม รวมทัง้ กรณี ท่อ
ี ยูในชวงรอผลการอนุมัต ิวีซา รอนั ดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไม
ไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณี ใดๆก็ต าม คือ กอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรนั้นๆทันที
3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษท่รี ัฐบาลประกาศ
้

ในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชัน
้ ประหยัด (Economy Class)
กรณี ต องการ Upgrade เป็ น ที่นั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ชัน
้ ธุรกิจ (Business Class) จําเป็ นออกบัต รโดยสารใบ
ใหมแยกจากคณะ และ จองเป็ นราคาทัวร ไมรวมตัว๋ (Join Land) ตัง้ แตขน
ั ้ ตอนการจอง สิ่งสําคัญกอนออกบัต รโดยสาร กรุณาติดตอ
เจาหน าที่กอนทุกครัง้ วาคณะคอนเฟิ รมออกเดินทางหรือไม
คาภาษี นํ้ามัน ภาษี สนามบินทุกแหงที่มี
คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเป าสัมภาระลง
ใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิน
้ โดยมีนํ้าหนั กรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิน
้ ควรหนั กไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิน
้ 7
ก.ก. 1 ชิน
้ รวม 30 ก.ก.)
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณี ท่โี รงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณี มีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการระบุ กรณี ไมรวมจะชีแ
้ จงไวในโปรแกรมชัดเจน
คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคา
เป็ นสําคัญ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณี ต องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณี พิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถาม
อัต ราคาบริการจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้ )
คาภาษี มูลคาเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จาย 3% กรณี ต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
คาทิปคนขับรถ ทานละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนี ยม
คาทิปหัวหน าทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนี ยม
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้ หมด ตามธรรมเนี ยม 36 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเป็ นเงินไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวม
ไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ทานสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน
คาธรรมเนี ยมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเนเธอแลนด ทานละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึน
้ อยูกับอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนี ยมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนี ยมวีซาและคาบริการสวนนี้ ขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือ
ไปจายในวันที่ย่ น
ื เอกสาร สแกนนิ้ ว กับเจาหน าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหน าที่ไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนั ้ น)

วีซา
การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเนเธอแลนด
1.หนั งสือเดินทางเลมปั จจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน าวางไมต ่าํ กวา
2 หน า (หนั งสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทานั ้ น)
2.รูปถายสี หน าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน าประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเป็ นพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3
เดือน ไมซาํ้ กับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรับ เทานั ้ น
3.หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1กรณี เป็ นเจาของกิจการบริษัท / รานคา :

หนั งสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน า (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิ ชยหรือใบจด
ทะเบียนการคา
3.2กรณี เป็ นพนั กงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุต ําแหน ง วันเริ่มงาน เงินเดือน โดยจดหมายรับรองการทํางาน
ใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ อ
ื ประเทศ ไมจําเป็ นตองระบุช่ อ
ื ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย)
จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรต ิดตออยางชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.3กรณี ท่เี ป็ นขาราชการ : หนั งสือรับรองการทํางานจากหน วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4กรณี เกษี ยณอายุราชการ : จดหมายเกษี ยณอายุจากหน วยงาน (ถามี) สําเนาบัต รขาราชการบํานาญ
3.5กรณี ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชีแ
้ จงตนเองเกี่ยวกับหน าที่การงาน เป็ นภาษาอังกฤษ สามารถ
เขียนแนะนํ าตนเอง พรอมรูปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได แตทงั ้ นี้ อยูท่ด
ี ุลยพินิจของเจาหน าที่รับยื่นเทานั ้ น
3.6กรณี เป็ นนั กเรียน นั กศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา จดหมายตองเป็ นภาษาอังกฤษและตอง
สะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถ ูกตองตามหน าหนั งสือเดินทาง เทานั ้ น กรณี ไมถ ูกตองเจาหน าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **
4.หลักฐานการเงิน สถานทูต รับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั ้ น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั ้ น อัพเดทเป็ นปั จจุบัน รายการสุดทายควรดําเนิ นการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา **
** ผูท่ป
ี ระกอบอาชีพ มีหน าที่การงาน จําเป็ นจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แตไม
สามารถใชย่ น
ื แทนบัญชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหน าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **
5.สําเนาทะเบียนบาน
6.สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
7.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)
8.สําเนาสูต ิบัต ร (กรณี ผูเดินทางอายุต ่าํ กวา 18 ปี บริบูรณ)
** เอกสารเพิ่มเติมกรณี เป็ นเด็กอายุต ่าํ กวา 18 ปี บริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คน
ใดคนหนึ่ ง **
กรณี เด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็ นตองมี หนั งสือยินยอมใหบุต รเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานั กงานเขต
หรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน าหนั งสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนั งสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
กรณี เด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเป็ นตองมี หนั งสือยินยอมใหบุต รเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุต รเดินทางไปตาง
ประเทศ ที่ออกโดยสํานั กงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน าหนั งสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนั งสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
กรณี เด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเป็ นตองมี หนั งสือยินยอมใหบุต รเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุต รเดินทางไปตาง
ประเทศ ที่ออกโดยสํานั กงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน าหนั งสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา หนั งสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
เอกสารการปกครองบุต ร (ปค.14) กรณี บุต รอยูในการดูแลของฝ ายใดฝ ายหนึ่ ง
สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา
สําเนาทะเบียนมรณะบัต ร
** กรณี รับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเป็ นตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั ้ น บิดา , มารดา , บุต ร , พี่ , น อง , สามี ,
ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเป็ นตองแนบสําเนามาดวย และจําเป็ นตองยื่นเอกสารสําคัญดังนี้ **
หนั งสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั ้ น โดยระบุช่ อ
ื เจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยัน
รับรองใหกับผูถ ูกรับรอง จําเป็ นตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถ ูกรับรอง ใหถ ูกตอง
ตามหน าหนั งสือเดินทาง **
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั ้ น อัพเดทเป็ นปั จจุบัน รายการสุดทายควรดําเนิ นการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา **
** จําเป็ นตองใชทงั ้ ผูรับรอง และ ผูถ ูกรับรองไมวากรณี ใดก็ต าม หากไมเป็ นไปตามเงื่อนไข เจาหน าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเป็ นบัญชีเดียวกันเทานั ้ น เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี
เดียวกัน **
เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูต ิบัต ร

หมายเหตุ
** อัต รานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น **
้

่

่

** อัต รานี้ ยังไมรวมคาธรรมเนี ยม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว เชงเกน ประเทศเนเธอแลนด ทานละ ประมาณ 3,500-4,000
บาท **
** อัต ราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **
** หากทานที่ต องออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า **
** สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึน
้ ไป ในแตละคณะ กรณี ท่ม
ี ีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน
้ เพื่อใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) **
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทัง้ หมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ **
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ
1.เนื่ องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชัน
้
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็ น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็ นตองแยกหองพัก เป็ น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณี ใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึน
้ จากนั กทองเที่ยวหรือเอเยนต
2.โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าํ
3.กรณี ท่ม
ี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึน
้ มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ นอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึน
้ อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้ นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1.ผูสมัครทุกทาน จําเป็ นตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ น
ื รับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายนิ้ วมือทุกทาน
2.ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเป็ นอยางน อย (อาจไมรวมเสาร - อาทิต ย ในบาง
กรณี ) ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเป็ นสําคัญ
3.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเป็ นผูไดรับกําหนดการนั ดหมายวันและเวลาจากทาง
สถานทูต หรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั ้ น หากทานไมสะดวกมาดําเนิ นการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเป็ นตองใช
หนั งสือเดินทางเพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการ
พิจารณาวีซา (เลมหนั งสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต ) ทานจําเป็ นจะตองแจงลวงหน ากอน ตัง้ แตขน
ั ้ ตอนการจอง
หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกครัง้ หากมีคิวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนิ นการใหดีท่ส
ี ุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเป็ นกรณี พิเศษ แตทงั ้ นี้ การนั ดหมายแบบกรณี
พิเศษตางๆ จําเป็ นตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ
3.1คิวพิเศษ (Premium) คือ การนั ดหมายที่เร็วขึน
้ หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึน
้
3.2การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ
** การบริการพิเศษนี้ ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทัง้ หมด **
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ ได ไดแก อังกฤษ อิต าลี ฝรัง่ เศส สวิสเซอรแลนด เทานั ้ น
** สําหรับคาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหน าที่เป็ นกรณี พิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง **
4.กรณี ท่ท
ี านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณี ใดๆก็ต าม ทาน
จําเป็ นจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึน
้ ตามจริงทัง้ หมด เชน คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ ) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก
เนื่ องจากทานยื่นหลังคณะ
5.มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทวั่ ไปคือ 15 วันทําการ (เป็ นอยางน อย) ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั ้ นๆ ซึ่งหาก
อยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเป็ นจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ
6.หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูต ไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนั งสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี ใดๆทัง้ สิน
้ ดังนั ้ นหากทานมีความจําเป็ นในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจา
หน าที่เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อวางแผนลวงหน า กรณี ท่ต
ี องการใชหนั งสือเดินทางกะทันหัน ทําใหต องรองขอหนั งสือเดินทางกลับคืนดวน
ระหวางขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูต ปฏิเสธวีซา และ ทานจําเป็ นตองสมัครเขาไปใหม นั่ นหมายถึงจะตองเสียคา
ธรรมเนี ยม และ คาบริการใหมทงั ้ หมด โดยคํานึ งถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็ นสําคัญกอนดําเนิ นการ
7.กรณี ท่ท
ี านมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิ ดที่สามารถเขาออกไดหลายครัง้ โดยยังไมหมดอายุอยูแลว และตองการใชเดินทางทองเที่ยว
กับคณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั ้ นถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานั กประเทศนั ้ นๆ
มากที่สุด มากอนแลวอยางน อยหนึ่ งครัง้ หากไมเป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิด
่

่

้

ชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เชน กรณี ถ ูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจาก
ประเทศปลายทาง
8.กรณี ท่ท
ี านมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครัง้ และยังไมหมดอายุ จําเป็ นจะตองเป็ นวีซาชนิ ดทองเที่ยวเทานั ้ น
โดยจะตองอยูในหนั งสือเดินทางเลมปั จจุบันที่มีอายุคงเหลืออยางน อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิ ดที่อนุมัต ิโดยระบุวัน
ที่สามารถพํานั กในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัต ิในหน าวีซา ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูกับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาสง
หน าวีซาและหน าที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหน าที่ต รวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เชน เคาท
เตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่ องจากอายุหนั งสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณี ถ ูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นตน
9.การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูต ฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร ใน
กรณี ถ ูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนี ยมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูต ฯ อาจถูก
ระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร ในกรณี ถ ูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนี ยม
10.บางกรณี สถานทูต อาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทานใหความรวมมือในสวนนี้ เพื่อ
ใหการยื่นคํารองในครัง้ ตอๆไปสะดวกมากขึน
้ ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับดุลยพินิจของเจาหน าที่สถานทูต เป็ นสําคัญ

การยกเลิก
1.กรณี ท่น
ี ั กทองเที่ยวหรือเอเยนตต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือ
เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้ น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี ใดๆทัง้ สิน
้
2.กรณี นักทองเที่ยวหรือเอเยนตต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ ง เพื่อลงนามดําเนิ นการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณี ดําเนิ นการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้ หมด พาส
ปอรต หน าแรกของผูเดินทาง สําเนาบัต รประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1แจงยกเลิก 45 วัน ขึน
้ ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้ หมด ** กรณี วันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนั กขัต ฤกษ ไมวาวันใด
วันหนึ่ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **
2.2แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณี ท่ม
ี ีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึน
้ จริงทัง้ หมด **
2.3แจงยกเลิกน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาใชจายทัง้ หมด
** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องจากการจัดเตรียม การจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน การสํารองที่นั่งตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พัก เป็ นตน **
3.การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้ หมดไมวากรณี ใดๆก็ต าม
4.สําหรับอัต ราคาบริการนี้ จําเป็ นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน
้ ไป ในแตละคณะ กรณี ท่ม
ี ีผูเดินทางไมถ ึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัต ราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน
้ เพื่อใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหน าอยางน อย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางน อย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่จี ะให
บริการและดําเนิ นการตอไป
5.ในกรณี ท่ล
ี ูกคาดําเนิ นการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรท่ล
ี ูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
ยกเวนในกรณี ท่วี ีซาไมผานการอนุมัต ิจากทางสถานทูต กรณี นี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึน
้ จริงทัง้ หมด โดยคํานึ งถึง
ประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
6.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษท่รี ัฐบาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

