
#14416 ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน หมูบานกังหันลม สวนเคอเคนฮอฟ บิน QR
ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส รูเดสฮารมอัมไรน บ็อบ
พารด ลองเรือแมนํ้าไรน มหาวิหารแหงโคโลญจน หมูบานกีธูรน ลองเรือหลังคา
กระจก อะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองดปลาซ แมเนเกนพิส มหาวิหารซาเครเกอร จัตุรัส
ทรอคาเดโร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต - รูเดสไฮม - บ็อบพารด - ลองเรือแมน้ําไรน - โคโลญ - มหาวิ
หารโคโลญจน - ดุสเซลดอรฟ   

Holiday Inn
Düsseldorf
Airport
Ratingen
หรือเทียบเทา

3 หมูบานกีธูรน - โวเลนดัม - อัมสเตอดัม - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัส
ดัมสแควร   

Dorint
Airport
Amsterdam
หรือเทียบเทา

4 หมูบานกังหันลมซานสคันส - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - บรัสเซลล - อนุ
สรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส   

Leonardo
Hotel
Wavre หรือ
เทียบเทา

5 ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ปารีส - ลองเรือแมน้ําแซนน   

Best
Western
CDG
Airport
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - เนินเขามองมารท - จัตุรัสคองคอรด - จัตุรัสทรอคา
เดโร - หอไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - ดิวต้ีฟรี - หางแกลเลอร่ี ลา
ฟาแยตต - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

   -

7 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 เม.ย. 63 - 21 เม.ย.
63

฿45,900 ฿45,900 ฿45,900 ฿15,900

29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63 ฿53,900 ฿53,900 ฿53,900 ฿15,900

6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900 ฿15,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - รูเดสไฮม - บ็อบพารด - ลองเรือ
แมน้ําไรน - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - ดุสเซลดอรฟ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม บาย

16.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสาย
การการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง

ค่ํา

19.35 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR833

23.15 น. เดินทางถึง ประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปล่ียนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดฮา คํ่า

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

 กิจกรรม เชา

01.50 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟิรต โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR069



06.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ แฟรงคเฟิรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดาน
ศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานออกเดินทางสูเมือง รูเดสฮารม อัม ไรน Rüdesheim am Rhein (60ก.ม.) เมืองโรแมนติกแหงแมน้ําไรน เต็มไป
ดวยเสนหของความเป็นเมืองเกา เรียงรายดวยรานขายของท่ีระลึก รานไวน และภัตตาคารท่ีตกแตงประดับประดาอยางสวยงาม
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยือนไมขาดสาย มีอาคารกึ่งไมซุงไมท่ีเกาแกและสวยงามของเมือง

นําทานเดินทางสูเมือง “บ็อบพารด” (45ก.ม.) Boppard เมืองแสนสวยริมฝ่ังแมน้ําไรน ซ่ึงนอกจากมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม
อันเป่ียมสเนหแลว ยังมีชื่อเสียงในดานวัฒนธรรมประจําทองถิ่น มีเวลาใหทานไดถายภาพอันสวยงามของแมน้ําไรน และซ้ือของ
ท่ีระลึกพ้ืนเมือง อาทิ มีดเยอรมนี, ท่ีเปิดไวน, ของท่ีระลึกนารักๆประดับบาน ฯลฯ

จากนั้นเดินทางสูทาเรือ ลองเรือนําเท่ียวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแมน้ําไรน ท่ีมีเรื่องราวของปราสาทตางๆเกาแก
มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผาตางๆท่ียังคงมีมนตเสนหอยางไมเสื่อมคลาย แมน้ําแหงน้ียังกอ
ใหเกิดเรื่องราว ,ตํานาน และบทเพลงตางๆท่ีทําใหผูคนหลงใหล

เรือจะนําทานผาน หนาผา “ลอเรไล” อันเป็นตํานานของหญิงสาวท่ีคราชีวิตผูคนท่ีเดินทางโดยเรือผานแมน้ําสายน้ีจนเขาสู
“เขตเซนตกอร” เมืองเล็กๆ ท่ีมีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรับการดูแลรักษาอยางดีเย่ียม

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลจญน (120ก.ม.)

นําทานเขาชมภายใน “มหาวิหารแหงโคโลญจน” สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกดังเดิมขนานแท
สรางในปี 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ปี

จากนั้นเดินเท่ียวชมเมืองโคโลญจน พรอมชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมือง ,ของท่ีระลึก ตลอดจนสินคาแบรนดเนมชื่อดังนานาชนิด
บนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

นําทานออกเดินทางสู “เมืองดุสเซลดอรฟ” (45ก.ม.) นอกเหนือจากประวัติศาสตรนับแตยุคสมัยปี 1100, เมืองหลวงแหง
North Rhine-Westphalia แหงน้ี ยังเป็นศูนยรวมการคา และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต

รูเดสไฮม

บ็อบพารด

 เชา

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตั้งอยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป สนามบินแฟรงคเฟิรต

เป็นเมืองมรดกโลกในเยอรมนี ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีติดแมน้ําไรน ซ่ึงมีความสวยงาม
เพราะรูปแบบตัวเมืองท่ีเนินเขาและริมแมน้ํา

เป็นเมืองริมแมน้ําไรน ท่ีถือเป็นทาเรือจุดขึ้นลงสําคัญท่ีหน่ึง และเป็นเมืองริมแมน้ําท่ีมี
มนตเสนหอันงดงามไมแพเมืองอ่ืนๆ



วันท่ี 3 หมูบานกีธูรน - โวเลนดัม - อัมสเตอดัม - ลองเรือกระจก -
บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร

ลองเรือแมนํ้าไรน
ลองเรือแมน้ําไรน ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ียาวและสําคัญท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความยาวท้ังสิ้น
1,230 กิโลเมตร มีตนน้ําจากเทือกเขาแอลป ไหลผานประเทศอิตาลี, สวิตเซอรแลนด, ลิ
กเตนสไตน, ออสเตรีย, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบิรก, เบลเย่ียม, และเนเธอรแลนด
ไปออกท่ีทะเลเหนือ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

ดุสเซลดอรฟ

 บาย

เมืองโคโลญจนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ท้ังน้ีเพราะผูผลิต
น้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี เสนหของโคโลญจนท่ีพิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลน้ีเริ่มขึ้นในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวท้ังเมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การด่ืมกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหว่ียง

เป็นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญในเมืองโคโลญ เป็นสถานท่ีประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญ สถานท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถานนิกายเยอรมันคาทอลิก
สถานท่ีแหงสรางขึ้นมาเพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็น
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองแหงน้ี มีผูเย่ียมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

เป็นเมืองสมัยใหมของประเทศเยอรมนี แตยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม
เปรียบเสมือนอัญมณีของงานสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ท้ังยังเป็นศูนยรวมการคา และ
เมืองแฟชั่นของเยอรมัน เมืองดุสเซลดอรฟยังเต็มไปดวยสถานท่ีทางประวัติศาสตรท่ีย่ิง
ใหญ,พิพิธภัณฑ, โรงละคร รวมไปถึงวิถีชีวิตยามค่ําคืน เมืองแหงน้ียังมีชื่อเสียงทางดาน
ถนนสําหรับชอปป้ิง ทางเดินถนนท่ีนําสมัย และยานการคาอีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (260ก.ม.) เป็นหมูบานท่ีสวยงาม โดยความแปลกของหมูบานอยูท่ีไมมี
ถนนแมแตสายเดียว แตจะมีลําคลองลอมรอบเมืองโดยการคมนาคมท้ังหมดยังใชทางน้ํา โดยยานพาหนะหลักท่ีใชคือเรือ จนได
รับฉายาววา เวนิซ แหงเนเธอรแลนด

จากนั้นออกเดินทางสู “เมืองโวเลนดัม” หรือ "ไขมุกแหงซุย เดอร ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นเมืองเกา
ทางตอนเหนืออีกเมืองของประเทศเนเธอรแลนด เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลท่ีในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีสําคัญ เป็นเมืองประมงทาง

่ ่ ้



ทะเลท่ีมีความโดดเดนในเรื่องของทาเรือและหมูบานชาวประมง รวมไปถึงลักษณะการแตงกายในแบบด้ังเดิมของชาวดัตช มีเวลา
ใหทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานออกเดินทางสู “อัมสเตอรดัม” ประเทศเนเธอรแลนดพรอมชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามระหวางการเดินทาง ทองทุงอัน
เขียวขจี สลับกับหมูบานทางชนบท ตลอดสองขางทาง

นําทานชม “กรุงอัมสเตอรดัม” ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเทล (Amstel) เริ่มกอตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็น
เมืองท่ีใหญท่ีสุดของเนเธอรแลนด ชมสภาพเมืองท่ีมีคลองเล็กคลองนอยตัดไปมาท่ัวเมืองอยางเป็นระเบียบกวา 100 สาย

นําทานเพลิดเพลินกับการ ลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไปตามลําคลองของเมืองท่ีจะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาว
ดัชตท่ีสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว จะเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคาร เอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือนแพท่ีอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง ชมเขตท่ีเมืองท่ี เกาแก
ท่ีสุดของกรุงอัมสเตอรดัม

นําทานเขาชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนดไดรับการ
ยกยองวาดีท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไน
เพชรใหเป็นอัญมณีท่ีมีคาท่ีสุด เลือกซ้ือตามชอบใจพรอมใบการันตี Certificate จากบริษัทฯท่ีมีชื่อเสียง มีเวลาใหทานไดเลือก
ซ้ือสินคา ภายในรานท่ีทําดวยไมเป็นของท่ีระลึกตางๆ

นําทานเดินทางเขาสู “ดามสสแควร” จัตุรัสใหญใจกลางกรุงอัมสเตอรดัม อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมบรรยากาศอันโรแมน
ติกกับอาคารตางๆในสไตลยุโรป พรอมเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Dorint Airport Amsterdam หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

หมูบานกีธูรน

โวเลนดัม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

บางครั้งมักถูกเรียกวา "ไขมุกแหงซุยเดอร ซี" เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและไดรับ
ความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศเนเธอรแลนด เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมี
ความโดดเดนในเรื่องของทา เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะ
การแตงกายในแบบด้ังเดิมของชาวดัตช

อัมสเตอดัม บาย

เป็นเมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไป
ดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศ
แสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะ
อัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุก
แหง



วันท่ี 4 หมูบานกังหันลมซานสคันส - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงบรัสเซลล
- อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

จัตุรัสดัมสแควร

เป็นเรือหลังคากระจก ท่ีจะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน
แบบชาวดัชตท่ีสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผาน
บานเรือท่ีจอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

ตั้งอยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้นในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Dorint Airport Amsterdam หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู “ หมูบานกังหันลม” “ซานส สคันส” ซ่ึงมีการอนุรักษกังหันลม และบานเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด
ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑกลางแจงท่ีรวมความเป็นฮอลแล นดหลายอยางเขาไวดวยกัน บานไมสีเขียวริมน้ํา สวนเล็กๆ หนาบาน
สไตลฮอลแลนด กังหัน ลมเกาแก กังหันลมสวย ๆ แบบด้ังเดิม นอกจากกังหันลมแลวก็ยังมีรองเทาไมอีก ท่ีเป็นสัญลักษณของ
ประเทศ Netherlands

อิสระใหทานไดเดินเท่ียวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิท์ามกลางทุงหญาเขียวขจี ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชมรองเทาไมและ
ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง อาทิ เนยแข็งนานาชนิด, ของประดับบาน, ของใชในครัวเรือนฯลฯ

นําทานเดินทางสูเมือง “เมืองลิสซ”

นําทานเดินทางเขาสู “สวนเคอเคนฮอฟ” Keukenhof Garden อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตรใหญและงดงาม
ท่ีสุดในโลก เดินเท่ียวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป, ดอกลิลล่ี, และดอกไมแสนสวยนานาพรรณท่ีกําลังบานสะพรั่งท้ังสวน
ภายนอก และดอกไมพันธุพิเศษๆท่ีอยูในหองเรือนกระจก และถายรูปคูกับ “กังหันลม” สัญลักษณของเนเธอรแลนด ใหทาน
ด่ืมด่ําบรรยากาศอยางเต็มอ่ิมภายในสวนดอกไมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลกตามอัธยาศัย

บาย

้



บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซล เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็นศูนยกลางหรือเมืองหลวงอยางไมเป็นทางการ
ของสหภาพยุโรป

นําทานถายรูปคู อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณจากการรวมตัวครั้งแรกของกลุมประเทศยุโรปเมื่อปี
ค.ศ.1959 ผาน จากนั้นชมบริเวณพระราชวังท่ีประทับของกษัตริยแหงเบลเย่ียม

นําทานเขาสูเขตเมืองเกาภายในบริเวณ “จตุรัสกรองดปลาซ” สัมผัสกับบรรยากาศลานกวางซ่ึงลอมรอบท้ังสี่ดานดวยตึก
โบราณแตละตึกลวนมีลวดลายปูนวิจิตรแตมทองเป็นอาคารสไตลบาร็อก ท้ังศาลาวาการเมือง ,พิพิธภัณฑประจําเมือง, อาคารของ
สมาคมอาชีพตางๆ ฯลฯ ซ่ึงจะทําสัญลักษณไวบนจ่ัวหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณเฉพาะของตัวเอง

นําทานชม แมนาคินพิส อนุสาวรียหนูนอยยืนฉ่ีสัญลักษณของกรุงบรัสเซลล ชมจัตุรัสแกรนดเพลซ (มรดกโลก) ใจกลาง
เมือง ชมหมูตึกตางๆ อาทิ ศาลาวาการเมือง หมูตึกกริลเฮาส ซ่ึงครั้งหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทับของราชวงศกษัตริย
เบลเย่ียม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคาในอดีต อิสระใหทานเดินเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง อาทิ ชอคโกแลตผาลาย
ลูกไม เสื้อผารองเทากระเปา ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Leonardo Hotel Wavre หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

หมูบานกังหันลมซานสคันส

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บรัสเซลล บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล



วันท่ี 5 ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต - ปารีส - ลองเรือแมน้ําแซนน

อนุสรณอะโตเมี่ยม

จัตุรัสแกรนดเพลซ

เมเนเกนพีส

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

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมท้ังบาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตั้งแตปี ค.ศ.1983

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Leonardo Hotel Wavre หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู ชอปป้ิงเอาทเล็ทตท่ีใหญท่ีสุดในปารีส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.) ซ่ึงเต็มไปดวยสินคาแบ
รนดเนมตางๆ มากมาย

บาย

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

นําทานออกเดินทางเขาสู “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําให
กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ระหวางการเดินทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของหมูบานทางชนบท
ของฝรั่งเศส 1805

นําทาน “ลองเรือชมแมน้ําแซนน” พรอมชมชมสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองสองฝ่ังของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารท่ี
เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเป็นมหานครท่ีงดงามแหงหน่ึงของ
โลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ
ออรเซย , แซงวาล้ีด , พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3 ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

่ ่



วันท่ี 6 ยานมงมารต - มหาวิหารซาเครเกอร - เนินเขามองมารท -
จัตุรัสคองคอรด - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ถนนชอง
เอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - ดิวตี้ฟรี - แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต -
ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

พักท่ี Best Western CDG Airport Hotel หรือท่ีพักระดับใกลเคียง

ลา วัลลี วิลเลจ เอาทเลต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเลตท่ีรวมมากกวา 100 แบรนดดังแลวหรูหรา ซ่ึงเปิดทุกวัน และอยูไมไกลจาก
ดิสนียแลนดปารีส

ปารีส

ลองเรือแมนํ้าแซนน

 บาย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

ลองเรือในแมน้ําแซนน ท่ีเป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ฝรั่งเศส ท้ังยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวสูงสุดแหงหน่ึงใน
กรุงปารีสอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western CDG Airport Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุด
ของเมือง

นําทานชม “มหาวิหารซาเคร-เกอร” (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทัย ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ
สถานท่ีอุทิศแดชาวฝรั่งเศส ท่ีเสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน Roman-
Byzantine สีขาวสวยเดนเป็นสงาบนเนินเขามองมารต

อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟ
สไตลปารีเซียง อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกตางๆ

่ ่



นําทานชมลานประวัติศาสตร “ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส

นําทานเดินทางสูบริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลท่ีสวยท่ีสุด สัญลักษณของนครหลวงปารีส หอคอย
โครงสรางเหล็กตั้งอยูบนชองปเดอ มารส บริเวณแมน้ําแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศสท่ีเป็นท่ี
รูจักกันท่ัวโลก ท้ังยังเป็นหน่ึงในสิ่งกอสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลกอีกดวย อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจกับ หอไอเฟล ตาม
อัธยาศัย

จากนั้นชมถนนแหงแฟชั่น “ ชองเอลิเซ ” (Champs-Elysees) ท่ีมี ความยาวกวา 2 กิโลเมตรท่ีรมรื่นไปดวยตนเมเป้ิล
ตลอดสองขางทางและถือวาเป็นถนนท่ีติดอันดับสวยท่ีสุดในโลก ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณแหงชัยชนะ
ท่ีจักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในปี ค.ศ.180

นําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี Duty Free อิสระกับการ ชอปป้ิงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ําหอม
เสื้อผากระเปา เครื่องสําอาง

บาย

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

จากนั้นชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ีหางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต Galerie Lafayette

ไดเวลานัดหมาย เดินทางเขาสูสนามบิน ชาร เดอ โกลล

ค่ํา

21.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR038

ยานมงมารต

มหาวิหารซาเครเกอร

เนินเขามองมารท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูบนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส ไดชื่อวาเป็นยานศิลปะท่ีโดงดังแหงหน่ึง ใน
อดีตประมาณคริสตศตวรรษท่ี 19 มีศิลปินดัง ๆ มาปักหลักอยูหลายคนแตตอนนั้นยังไม
ดังเทาไหรเป็นศิลปินใสแหงดวยซ้ําไป และยังเป็นยานการคา ท่ีนักทองเท่ียวมักมาเดิน
ชอปป้ิงกันดวย

มหาวิหารซาเครเกอร เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุด
ในปารีส ถูกสรางเพ่ืออุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตใน
สงครามกับปรัสเซีย นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยู
ท่ีดานหนาของซุมประตูดวย

เป็นพ้ืนท่ีเนินเขาในกรุงปารีส ปัจจุบันถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหลักท่ีสําคัญ
โดยท่ีน่ีถือเป็นอนุสาวรียของท้ังสองดาน คือการเมือง และวัฒนธรรม



จัตุรัสคองคอรด

จัตุรัสทรอคาเดโร

หอไอเฟล

ถนนชองเอลิเซ

ประตูชัยนโปเลียน

ดิวต้ีฟรี

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

จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรด
ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุด
สําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถานท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยาง
เพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระกับอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล คํ่า

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย

 กิจกรรม เชา

06.05 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปล่ียนเครื่อง)

07.15 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR832

บาย

17.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานโดฮา เชา

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

- คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระเงินมัดจํา จํานวน 25,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport มายังบริษัท

คาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงคเฟิรต//ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา(ทางบริษัทฯคิดคาบริการ 4,800.-)

่ ่ ่



คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาใน
โรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 10 ยูโร

คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง

* พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการ

บิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยไดมอบหมายให หัวหนาทัวร
ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา

่



ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


