
#15789 ทัวรยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก เยอรมัน
เนเธอรแลนด 8 วัน 5 คืน ปราสาทไฮเดลเบิรก เทศกาลดอกไมที่
สวนเคอเคนฮอฟ บิน TG
ทัวรยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก เยอรมัน เนเธอรแลนด มหาวิหารเมืองเกนท
อนุสรณอะโตเมี่ยม จัตุรัสโรเมอร ลองเรือชมแมนํ้าไรน ลองเรือหลังคากระจก
จัตุรัสดัมสแควร เมเนเกนพีส





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานบรัสเซลส - บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - เกนต -
มหาวิหารเกนต - อนุสรณอะโตเม่ียม - ลักเซมเบิรก   

Novotel
Luxembourg
Kirchberg หรือเทียบ
เทา

3 ไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก - ประตูคืนเดียว - แฟรงกเฟิรต - จัตุรัสโรเมอร
- ยานถนนไซยน   

Leonardo
Frankfurt หรือเทียบ
เทา

4 บ็อบพารด - ลองเรือแมน้ําไรน - ผาหินโลเรอไลย - ทาเรือเซนตกอร - โคโลญ -
มหาวิหารโคโลญจน   

Mercure Hotel
West หรือเทียบเทา

5 โรมอนดเอาทเลต - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - อัมสเตอรดัม   
Crowe Plaza
Airport หรือเทียบเทา

6 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร - บรัสเซลล - จัตุรัสแก
รนดเพลซ - เมเนเกนพีส   

Gresham Belson
หรือเทียบเทา

7 ทาอากาศยานบรัสเซลส    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 มี.ค. 65 - 25 มี.ค. 65 ฿58,900 ฿58,900 ฿58,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานบรัสเซลส - บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลาง
เมืองบรูจส) - เกนต - มหาวิหารเกนต - อนุสรณอะโตเม่ียม -
ลักเซมเบิรก

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 ค่ํา

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D ประตู 2 พบเจาหนาท่ีคอย
อํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.30 น. ออกเดินทางสูกรุงบรัสเซลส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 934
สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 10 พ.ย. 62 จะออกเดินทางตั้งแตเวลา 00.30 น.และไปถึงบรัสเซลลเวลา 07.40 น.

07.05 น./07.40 น. ถึงสนามบินบรัสเซลส (Brussel) ประเทศเบลเย่ียม (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

จากนั้นนําเดินทางสู เมืองบรูกก (Brugge) ซ่ึงเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเบลเยียมและไดรับเลือก
เป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมี สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ีมีการใชลําคลองในการ
สัญจรรอบๆเมืองได ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม

นําชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆังเกาแกท่ีมีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีชื่อวา
Madonna & Child ซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีอยูภายในโบสถพระแมมารี มีลักษณะเป็นหินออนท่ีมีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน
เจโล ซ่ึงในปัจจุบันไดรับการยกยองวาเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน



นําทานเดินทางสูเมืองเกนท (Ghent) เมืองหลวงของจังหวัดในฟลานเดอรสตะวันออก ในบริเวณเฟล็มมิชในประเทศ
เบลเยียม ตัวเมืองสวยงามดวยสถาปัตยกรรมอันเกาแกคลาสสิก อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีไมตองมีการใชรถยนต จึงเหมาะสําหรับ
นักทองเท่ียวเป็นอยางดี ท่ีจะมีโอกาสไดเท่ียวชมและสัมผัสเมืองอยางใกลชิด ไดบรรยากาศประเทศยุโรปจากตึกและอาคาร โบสถ
วิหาร

นําทานชมมหาวิหารเมืองเกนท (St.Bavo’s cathedral) มหาวิหารท่ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาชารลท่ี 5 เป็นโบสถสไตลกอ
ธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง ภายในมหาวิหารประดับประดาดวยกระจกสีและแทนบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ี
มีคาหลายชิ้น รวมถึงแทนบูชาเกนท ผลงานชิ้นเอกของพ่ีนองตระกูลฟาน เอค 1 ในผลงานท่ีฮิตเลอรตองการมากท่ีสุด ชมหอ
ระฆังประจําเมืองท่ีสูงตระหงานถึง 91 เมตร เป็นจุดเดนของเสนขอบฟา ท่ีดานลางนั้น เป็น Cloth Hall ท่ีมีมาตั้งแตทศวรรษท่ี
15

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับกรุงบรัสเซลล

จากนั้นนําทานชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคา
โลก“เอ็กซโป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง
165 พันลานเทา

นําทานเดินทางสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก นครรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรป
(2,586 ตร.กม.)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Novotel Luxembourg Kirchberg หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานบรัสเซลส

บรูจส

โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส)

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศเบลเยียม กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 ตั้งอยูหาง
จากตัวเมืองบรัสเซลสไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 12 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลซา
เฟินเตม, มาเคอเลิน และสเตโนกเกอรเซลของมณฑลเฟลมิชบราบันต ตัวทาอากาศยาน
มีอาคารผูโดยสารขนาดใหญหลังเดียว ซ่ึงแบงออกเป็น 2 โถงขาออก

เมืองบรูจจ เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม เมืองน้ีถูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น ซ่ึงนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูในสมัยกอนวิธีหน่ึง ใน
ปัจจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิม คือเฟลมมิช
และเรเนซอง ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจด่ังมนตขลัง

ตลาด Grote Markt น้ีไดกลายมาเป็นศูนยกลางของชีวิตคนเมืองบรูจส ท่ีน่ีเต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปัจจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็นฮับดานการทอง
เท่ียวดวย ลองใชเวลาเดินใหท่ัวเพ่ือสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ท่ีระลึกของท่ีน่ี และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปัตยกรรมอันงดงามของสวนหน่ึง
ของเมืองบรูจส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ไฮเดลเบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก - ประตูคืนเดียว - แฟ
รงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร - ยานถนนไซยน

สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 10 พ.ย. 62 จะออกเดินทางตั้งแตเวลา 00.30 น.และไปถึงบรัสเซลลเวลา 07.40 น.

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง

เกนต

มหาวิหารเกนต

อนุสรณอะโตเมี่ยม

ลักเซมเบิรก

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันออกในบริเวณเฟลม
มิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานท่ีปากแมน้ําสเกลตและแมน้ํา
ลูส ในยุคกลางเกนตเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมั่งค่ังท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป ใน
ปัจจุบันเป็นเมืองทาและเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต

เป็นมหาวิหารประจําเมืองเกนต ท่ีตั้งอยูในศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง มหาวิหาร
แหงน้ีสืบอายุยอนกลับไปไดถึงศตวรรษท่ี 10 ท่ีน่ีมีความโดดเดนคือเป็นมหาวิหารสไตล
โกธิคท่ีมีหอหลักดานหนาซ่ึงมีความสูงถึง 89 เมตร ท่ีสําคัญอีกสวนคือแทนบูชา
“Adoration of the Mystic Lamb” ท่ีโดงดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary, Christ
the King และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม

เป็นสิ่งกอสรางท่ีตั้งอยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรย
อีกอยางหน่ึง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มี
ความสูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มี
เสนผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย
เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น

เป็นเมืองหลวงของราชรัฐลักเซมเบิรก ตั้งอยูใจกลางของยุโรปตะวันตก ตั้งอยูหางจากกรุง
บรัสเซลส 188 กม., กรุงปารีส 289 กม., และโคโลญ 190 กม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Novotel Luxembourg Kirchberg หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสู เมืองไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูบริเวณฝ่ังแมน้ําเน็ก
คาร (Neckar River) อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาท่ีสําคัญของเยอรมัน เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเท่ียวนับลานคนในแตละปีตองมาเยือนเมืองแหง
น้ี



แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษานานาชาติ

จากนั้นนําเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซ่ึงสามารถมอง
เห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกวา 900 ปี

ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสรางขึ้นโดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก ท่ีสรางเพ่ือเป็นของขวัญวันเกิดแด พระ
มเหสี อลิซาเบธ ซ่ึงสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถังไวน ท่ีใหญท่ีสุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นําเดินทางสูนครแฟรงกเฟิรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนี

นําชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City
Hall หรือศาลาวาการเมือง ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผานชมสถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต ซ่ึงถือไดวาเป็นสถานี
รถไฟตนแบบของหัวลําโพงในประเทศไทย โดยครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท่ี 5

เชิญทานเดินเลนยานถนน ZEIL ท่ีมีหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยและรานคามากมาย ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นหลาก
หลาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Leonardo Frankfurt หรือเทียบเทา

ไฮเดลเบิรก

ปราสาทไฮเดลเบิรก

ประตูคืนเดียว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-เวิอรท
เทมแบรก ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสนหของตัวเมืองเกาสตไลบาโรก รวมไป
ถึงปราสาทโบราณท่ีมีความงดงาม น่ันจึงทําใหเมืองไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนัก
ทองเท่ียวและสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวน
มาก

เป็นปราสาทยุคกลางท่ีแข็งแกรงแหงน้ีสรางขึ้นในศตวรรษท่ีสิบสาม โครงสรางปอมสวน
ใหญยังคงตั้งตระหงานอยู แมวาจะเผชิญกับไฟไหม ฟาผา และสงครามมายาวนานนับ
ศตวรรษ ในอดีตท่ีน่ีมีท้ังแขกผูมาเยือน นักโทษ และผูมีเกียรติ สวนของปราสาท สราง
ขึ้นในชวงกลางศตวรรษท่ีสิบหก มีความสวยงามอยางย่ิง และเป็นการจัดสวนขั้นสูงท่ีได
รับการยอมรับท่ัวท้ังยุโรปวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับท่ีแปดของโลก

เป็นประตูเกาท่ีสรางตั้งแตปี ค.ศ.1528 ไดรับการขนานนามวา “ประตูคืนเดียว” ดวย
เหตุผลวา ประตูน้ี พระเจาเฟรดริชท่ี 5 มีบัญชาใหสรางขึ้น เพ่ือเป็นของขวัญใหแกภรรยา
คือ เจาหญิงอลิซาเบธ เมื่อมีอายุครบ 19 ปี อีกชื่อหน่ึงท่ีกลาวขานถึงคือ เป็นประตูท่ีสราง
ขึ้นดวยพลังแหงความรัก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

 บาย



วันท่ี 4 บ็อบพารด - ลองเรือแมน้ําไรน - ผาหินโลเรอไลย - ทาเรือเซนต
กอร - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน

แฟรงกเฟรต

จัตุรัสโรเมอร

ยานถนนไซยน

เป็นเมืองใหญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกได
สบายๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดาน
การเงิน นอกจากน้ียังเป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน เน่ืองจากทา
อากาศยานแฟรงคเฟิรตถือเป็นทาอากาศยานท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

จัตุรัสน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ําพุ
แหงความยุติธรรม ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางท่ีไดรับการบูรณะแลว
ปัจจุบัน จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี
14

ถนนไซยน ท่ีซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดคาวัวควายขนาดใหญ และไดกลายมาเป็นยานการ
คาท่ีสําคัญแหงหน่ึง ตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 17 ถึงกลางศตวรรษท่ี 18 ถนนไซยน คอยๆ
เปล่ียนไปทีละนอย จนในท่ีสุดเต็มไปดวยท่ีพักและรานคา ทุกวันน้ี ถนนเสนน้ีเปิดใหคน
เดินเทานั้น ขนาบขางดวยแนวตนไม คาเฟ และรานฟาสฟ ูด กลายเป็นยานการคาท่ีมียอด
ขายสูงท่ีสุดในเยอรมัน และสูงเป็นอันดับสําคัญในยุโรป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Leonardo Frankfurt หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูทาเรือ บอบพารด (Boppard)

นําทานลองเรือชมความสวยงามของแมน้ําไรน แมน้ําสายสําคัญท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสอง
ฟากฝ่ังแมน้ํา ผานแหลงปลูกองุนท่ีใชผลิตไวนขาวอันมีชื่อเสียงท่ีสุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน ปราสาท
ของโบราณอายุกวา 600 ปี และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยูสองฟากฝ่ังแมน้ํา

ผานบริเวณผาหินโลเรอไลย (Loreley rock) ซ่ึงมีตํานานเรื่องเลาขานอันลึกลับของเสียงสะทอนท่ีเกิดขึ้นบริเวณนั้น และ
ขึ้นฝ่ังท่ี ทาเรือเซนตกอร (St. Goar)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน)

นําเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเป็นเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี
ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเป็นแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นําเท่ียวชมตัวเมือง
โคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ

ถายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มกอสรางมาตั้งแตปี 1248 แตมีปัญหาใหตองหยุดพักการ
กอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปีจึงสรางเสร็จสมบูรณ และ สรางเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถาน

่ ่ ้



ของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญและสูงท่ีสุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็น
หอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Mercure Hotel West หรือเทียบเทา

บ็อบพารด

ลองเรือแมนํ้าไรน

ผาหินโลเรอไลย

ทาเรือเซนตกอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองริมแมน้ําไรน ท่ีถือเป็นทาเรือจุดขึ้นลงสําคัญท่ีหน่ึง และเป็นเมืองริมแมน้ําท่ีมี
มนตเสนหอันงดงามไมแพเมืองอ่ืนๆ

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

เป็นผาหินในประเทศเยอรมัน ซ่ึงไดชื่อน้ีมาจากทองถิ่นท่ีแปลวาการบนพึมพําหรือกระซิบ
รวมกับคําวาหินเพราะเสียงของลมและน้ําท่ีทําใหเกิดเสียงคลายกัน

ทาเรือเซนตกอร (St. Goar) นําทานลองเรือชมความสวยงามของแมน้ําไรนแมน้ําสาย
สําคัญท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแมน้ํา
เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน และปราสาทของโบราณอายุกวา 600ปี และอาคารบาน
เรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยูสองฟากฝ่ังแมน้ํา ลงเรือเฟอรรี่ลองแมน้ํา
ไรนมากกวาน่ังรถเลียบฝ่ัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

โคโลญ บาย

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของสหพันธรัฐนอรธไรน-เวสตฟาเลียและเป็นเมืองท่ีมีประชากรมาก
เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําไรนโคโลญจน เมืองโคโลญ
จนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ท้ังน้ีเพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ี
ตั้งอยูในเมืองน้ี



วันท่ี 5 โรมอนดเอาทเลต - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) -
อัมสเตอดัม

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

มหาวิหารโคโลญจน
เป็นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญในเมืองโคโลญจน เป็นสถานท่ีประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญจน สถานท่ีน้ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถานนิกายเยอรมัน
คาทอลิก เพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวท่ีสําคัญของเมืองแหงน้ี

 คํ่า  Mercure Hotel West หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหเวลาทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน
Gucci, Prada, Bally, Burberry, Calvin Klein, Salvator Ferragamo, Guess, Superdry, Nike, Skechers,
Diesel, Aemani, Clark,Desigual, Fred Perry, Kipling, Ermengildo Zegna, Tumi, Michael Kors, Levi’s, Mexx
Mcm, Furla ฯลฯ

บาย

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมท่ีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพ้ืนท่ีกวา 200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น
ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีท่ี ทานจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลาย
สีสันและไมดอกนานาพันธุท่ีบานสะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลล่ี เป็นตน

งานเทศกาลดอกไมท่ีเนเธอรแลนด มีตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563

ในกรณีท่ีไมสามารถเขาชมเทศกาลดอกไมไดทางบริษัทขอเปล่ียนโปรแกรมเป็น หมูบานกังหันลมซานสคันสแทน

หลังจากนั้นนําทานเดินทางตอสูกรุงอัมสเตอดัม เมืองหลวงของเนเธอรแลนด

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พักท่ี Crowe Plaza Airport หรือเทียบเทา

โรมอนดเอาทเลต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเลตท่ีอยูใกลๆ กับพรมแดนประเทศเนเธอรแลนดและเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีดี
ดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร ท่ีคะแนนจากแบรนดสินคาท่ีมีชื่อเสียงในราคาท่ี
ดี เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุดสัปดาห บอยครั้งท่ีไกดจะพานักทองเท่ียว
เดินทางไปชอปปงท่ีเอาเลตแหงน้ี เอาทเลทขนาดใหญท่ีเป็นแหลงชอปป้ิงของคน
เนเธอรแลนด, เยอรมัน และ เบลเย่ียม ท่ีนิยมมาเลือกซ้ือสินคาราคายอมเยาวนานาชนิด

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร - บรัส
เซลล - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส

งานเทศกาลดอกไมท่ีเนเธอรแลนด มีตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563

ในกรณีท่ีไมสามารถเขาชมเทศกาลดอกไมไดทางบริษัทขอเปล่ียนโปรแกรมเป็น หมูบานกังหันลมซานสคันสแทน

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

อัมสเตอรดัม

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

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีราย
ลอมไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Crowe Plaza Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู รวมท้ังสภาพบานเรือน
เกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ

นําทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ซ่ึงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพ้ืนฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน

ทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกาย่ีหอดังมากมาย อาทิ เชน Rolex, Panerai, Tag Heuer, Iwc, Piaget,
Longines,Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง Gucci,Diesel, Dkny, Chanel,
Ice, Emporio Armani, Swatch, Micheal Kors, Tommy Hilfiger ฯลฯ

จากนั้นนําทานเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ
สงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองท่ีหลุยส โบนาปารต เคยใชเป็นพระราชวัง
หลวงในชวงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิ
สัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต

จากนั้นเขาสูจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ท่ีมีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป

ชมศาลาวาการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส

นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปัสสาวะอยาง
นารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจู

่ ้ ่



เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและปองกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพ่ือ
ระลึกถึงความกลาหาญ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว)

พักท่ี Gresham Belson หรือเทียบเทา
ในกรณีท่ีโรงแรมเต็มจะเปล่ียนไปนอนเมืองแอนทเวิรบแทน

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

จัตุรัสดัมสแควร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

เป็นจัตุรัสท่ีตั้งอยูพ้ืนท่ีใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม ซ่ึงมีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้น
ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
สถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจหลายแหง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

บรัสเซลล

จัตุรัสแกรนดเพลซ

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

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



วันท่ี 7 ทาอากาศยานบรัสเซลส

วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ

ในกรณีท่ีโรงแรมเต็มจะเปล่ียนไปนอนเมืองแอนทเวิรบแทน

สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 10 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.

เมเนเกนพีส
เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 Gresham Belson หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําคณะเดินทางสูทาอากาศยานบรัสเซลส เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

บาย

13.10 น./13.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ โดยสารการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 935
สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 10 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.

ทาอากาศยานบรัสเซลส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศเบลเยียม กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 ตั้งอยูหาง
จากตัวเมืองบรัสเซลสไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 12 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลซา
เฟินเตม, มาเคอเลิน และสเตโนกเกอรเซลของมณฑลเฟลมิชบราบันต ตัวทาอากาศยาน
มีอาคารผูโดยสารขนาดใหญหลังเดียว ซ่ึงแบงออกเป็น 2 โถงขาออก

 กิจกรรม เชา

06.10 น./ 05.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 เชา



 หมายเหตุ 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
- ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)
- คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

่



- คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

- ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี

- [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศประเทศเยอรมนี (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (1 EURO)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 EURO)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

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

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

การขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี) 

- ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)

- ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วัน 

- เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

- ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

- ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี) 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํา
มาประกอบการย่ืนวีซาดวย)

่



- ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพ้ืนท่ีรูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา
 คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปิดผมใหเห็นหูท้ัง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทานั้นแนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง

3. หลักฐานการทํางาน 
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1

เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน) 

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยูเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น
(สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา)

- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย

4. หลักฐานการเงิน 
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํา

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ 

4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ  ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK  GUARANTEE) ท่ีออกจากทาง
ธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม

6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเป็น
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ

- สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี
กองทุน และสลากออมสิน

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเป็นสําเนา
- ทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับ
บุตรท่ีสถานทูตดวย

หมายเหตุ
- อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศประเทศเยอรมนี (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

- อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 EURO) สวนคาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 EURO)

- หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่



- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


