#16113 ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 8 วัน 5
คืน ปราสาทไฮเดลเบิรก ลองเรือชมหมูบานกีธูรน บิน EY

ทัวรยุโรป เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม จัตุรัสโรเมอร ยานถนน Zeil มหาวิ
หารโคโลญ หมูบานประมงโวเลนดัม ตลาดรอตเทอดาม บานลูกเตาไคกคูมูส
ปราสาทกราเวนสตีน โบสถเซนตนิโคลัส มหาวิหารเซนตบาโว จัตุรัสกรองดปลาซ
แมนเนเกนพิส

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

ทา อากาศยานอาบูดาบี - ทา อากาศยานแฟรงคเฟิ รต - ไฮเดลเบิรก ปราสาทไฮเดลเบิรก - จัตุรัสโรเมอร - ยา นถนนไซยน







Mercure Hotel Eschborn
Süd หรือเทียบเทา



Best Western Plus Amedia
Amsterdam Airport หรือ
เทียบเทา

3

โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - อัมสเตอรดัม - โรมอนดเอาทเลต

4

หมูบา นกีธูรน - ลองเรือชมหมูบา นกีธูรน - โวเลนดัม - หมูบา นกังหันลม
ซานสคันส







Best Western Plus Amedia
Amsterdam Airport หรือ
เทียบเทา

5

รอตเตอรดัม - บา นลูกเตา ไคกคูมูส - เกนต - ปราสาททา นเคา ท - โบสถ
เซนตนิโคลัสเมืองเกนต - มหาวิหารเกนต







Holiday Inn Gent Expo หรือ
เทียบเทา

6
7
8

บรูจ ส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจ ส) - บรัสเซลล - จัตุรัสแก
รนดเพลซ - ศาลาวา การกรุงบรัสเซลล - เมเนเกนพีส







Ibis Hotel Brussels Airport
หรือเทียบเทา

ทา อากาศยานบรัสเซลส - ทา อากาศยานอาบูดาบี







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-





กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65

฿44,888

฿44,888

฿44,888

฿9,900

29 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65

฿45,888

฿45,888

฿45,888

฿9,900

3 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65

฿45,888

฿45,888

฿45,888

฿9,900

24 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65

฿44,888

฿44,888

฿44,888

฿9,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บาย
17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินเอทิฮัด แอรเวย (EY) โดยมีเจาหน าที่
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นํ าทานเช็คอินและโหลดสัมภาระ
คํ่า
20.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอทิฮัด
แอรเวย เที่ยวบินที่ EY401



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บาย

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ 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 นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานอาบูดาบี - ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - ไฮเดล
เบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก - จัตุรัสโรเมอร - ยานถนนไซยน
เชา
00.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
02.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิ รต ประเทศเยอรมันนี โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย เที่ยวบิน
ที่ EY001
06.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิ รต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นประเทศเยอรมัน ชากวา
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นํ าทานรับสัมภาระเรียบรอยแลว
นํ าทานเดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรก (Heideberg) เมืองแสนโรแมนติก ตั้งอยูบริเวณฝั่ งแมนํ้าเน็ กคาร เป็ นเมืองศูนยกลาง
การศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน
นํ าทานเขาชม ปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนื อแมนํ้าเน็ กคาร ซึ่งสามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน ของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ปี
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสโรเมอร (Romerberg) จัต ุรัสที่มีช่ อ
ื เสียงและเกาแกที่สุดของเมืองซึ่งไดรับการบูรณะจนลบภาพ
เกาๆ ที่เคยเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังโดดเดนอยางที่สุดจาก “อนุสาวรียเทพธิดา” ที่ยืนตระหงานในอิริยาบทมือขวา
ถือดาบมือซายถือตาชั่ง โดยมีอาคารที่สวยงามในสไตลนีโอโกธิกชื่อวา เรอเมอร (Romer) เป็ นฉากหลัง
ยังมี โบสถนิโคไลเคียรเคอ (Nikolaikirche) ที่ต ั้งชื่อตามชื่อของ นั กบุญนิ โคลัส (Nikolaus) ที่ชาวเมืองใหความศรัทธา
เพราะเชื่อวาทานปกป องคุมครองใหเมืองรอดพนจากภัยธรรมชาติ รวมทั้ง โบสถพอลเคียรเคอ (Paulskirche) ใชเวลานานถึง
44 ปี ซึ่งเสียหายอยูไมนอยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แตสวนที่เหลือรอดมาก็มีพอสมควร ทางการบูรณะเพิ่มเติมก็สวยงามดังที่
เห็นถึงปั จจุบัน
อิสระชอปปิ้ ง ยานถนน Zeil เป็ นถนนคนเดินยานชอปปิ้ งหลักของแฟรงกเฟิ รต ที่มีหางสรรพสินคาใหญๆ อยูบนถนนเสน
นี้ มากมาย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Mercure Hotel Eschborn Süd หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานอาบูดาบี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็ นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็ นทาอากาศยานสําคัญที่เชื่อมตอระหวางภูมิภาคตางๆ
ของโลก

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต
ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิ รต ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิ รต เยอรมนี เป็ นทาอากาศยานที่
ใหญที่สุดของเยอรมนี และใหญเป็ นอันดับ 3 ของยุโรป

ไฮเดลเบิรก
เป็ นอีกหนึ่ งเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงและน ามาเยือนมากเมืองหนึ่ งของรัฐบาเดิน-เวิอรท
เทมแบรก ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสน หของตัวเมืองเกาสตไลบาโรก รวมไป
ถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม นั่ นจึงทําใหเมืองไฮเดลเบิรกไดรับความนิ ยมจากนั ก
ทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนั กทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็ นจํานวน
มาก

ปราสาทไฮเดลเบิรก
เป็ นปราสาทยุคกลางที่แข็งแกรงแหงนี้ สรางขึ้นในศตวรรษที่สิบสาม โครงสรางป อมสวน
ใหญยังคงตั้งตระหงานอยู แมวาจะเผชิญกับไฟไหม ฟ าผา และสงครามมายาวนานนั บ
ศตวรรษ ในอดีต ที่นี่มีทั้งแขกผูมาเยือน นั กโทษ และผูมีเกียรติ สวนของปราสาท สราง
ขึ้นในชวงกลางศตวรรษที่สิบหก มีความสวยงามอยางยิ่ง และเป็ นการจัดสวนขั้นสูงที่ได
รับการยอมรับทั่วทั้งยุโรปวาเป็ นสิ่งมหัศจรรยอันดับที่แปดของโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสโรเมอร
จัต ุรัสนี้ เป็ นที่ต ั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิ รต ตรงกลางจัต ุรัสเป็ นนํ้ าพุ
แหงความยุต ิธรรม ดานหน าจัต ุรัสโรเมอรเป็ นบานโครงไมสมัยกลางที่ไดรับการบูรณะแลว
ปั จจุบัน จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปั ต ยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่
14

ยานถนนไซยน
ถนนไซยน ที่ซึ่งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นตลาดคาวัวควายขนาดใหญ และไดกลายมาเป็ นยานการ
คาที่สําคัญแหงหนึ่ ง ตั้งแตปลายศตวรรษที่ 17 ถึงกลางศตวรรษที่ 18 ถนนไซยน คอยๆ
เปลี่ยนไปทีละน อย จนในที่สุดเต็มไปดวยที่พักและรานคา ทุกวันนี้ ถนนเสนนี้ เปิ ดใหคน
เดินเทานั ้น ขนาบขางดวยแนวตนไม คาเฟ และรานฟาสฟ ูด กลายเป็ นยานการคาที่มียอด
ขายสูงที่สุดในเยอรมัน และสูงเป็ นอันดับสําคัญในยุโรป



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Mercure Hotel Eschborn Süd หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

เวลาทองถิ่นประเทศเยอรมัน ชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง

โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - อัมสเตอดัม - โรมอนดเอาท
เลต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสูเมืองโคโลญ (Cologne) เป็ นเมืองเกาแกที่สุดของเยอรมันนี และเป็ นศูนยกลางการคา งานศิลปะ และ
อุต สาหกรรม
นํ าทานถายรูปดานหน า มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ่ งในแลนดมารกประจําเมืองโคโลญ และเป็ นศูนยรวม
จิต ใจของชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแตเริ่มสรางในชวงศตวรรษที่ 13 ตัวโบสถนั้นมีขนาดใหญและโดดเดนดวยหอคอย
แฝดสูงเกือบ 157 เมตร งดงามดวยศิลปะสไตลโกธิค ตกแตงดวยรูปปั้ นนั กบุญแสนประณีต
บาย
อิสระอาหารการวันเพื่อใหทานสะดวกแกการชอปปิ้ ง
นํ าทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหอิสระทานชอปปิ้ ง สินคาแบรนดเนม อาทิ เชน Gucci, Armani,
Calvin Klein, Burberry, Diesel และอีกมากมาย
นํ าทานเดินทางสู อัมสเตอรดัม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โคโลญ
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดของสหพันธรัฐนอรธไรน -เวสตฟาเลียและเป็ นเมืองที่มีประชากรมาก
เป็ นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบนฝั่ งซายของแมนํ้าไรน โคโลญจน เมืองโคโลญ
จน เป็ นที่มาของนํ้ าหอมชนิ ดหนึ่ งที่เรียกวาออดิโคโลญจน ทั้งนี้ เพราะผูผลิต นํ้ าหอมชนิ ดนี้
ตั้งอยูในเมืองนี้

มหาวิหารโคโลญจน
เป็ นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกที่สําคัญในเมืองโคโลญจน เป็ นสถานที่ประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญจน สถานที่นี้มีช่ อ
ื เสียงในฐานะเป็ นที่ศาสนสถานนิ กายเยอรมัน
คาทอลิก เพื่อเป็ นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหากษัต ริยแหงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิส
์ ิทธิแ์ ละเป็ นสถานที่เก็บหีบสามกษัต ริยไว ณ ที่แหงนี้ ดวย ปั จจุบันเป็ นสถานที่ทอง
เที่ยวที่สําคัญของเมืองแหงนี้



อัมสเตอรดัม

บาย

เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเตล (Amstel) ที่นี่ราย
ลอมไปดวยทัศนี ยภาพงดงามและสถาปั ต ยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่นาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็ น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง

โรมอนดเอาทเลต
เป็ นเอาทเลตที่อยูใกลๆ กับพรมแดนประเทศเนเธอรแลนดและเยอรมัน เป็ นสถานที่ที่ดี
ดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร ที่คะแนนจากแบรนดสินคาที่มีช่ อ
ื เสียงในราคาที่
ดี เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุดสัปดาห บอยครั้งที่ไกดจะพานั กทองเที่ยว
เดินทางไปชอปป งที่เอาเลตแหงนี้ เอาทเลทขนาดใหญที่เป็ นแหลงชอปปิ้ งของคน
เนเธอรแลนด, เยอรมัน และ เบลเยี่ยม ที่นิยมมาเลือกซื้อสินคาราคายอมเยาวนานาชนิ ด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - โวเลนดัม - หมูบาน
กังหันลมซานสคันส
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู หมูบาน กีรธฮอรน (Giethoorn) เป็ นหมูบานเล็กๆ ที่ปราศจากถนนเป็ นหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ได
รับฉายาวา “เวนิ สแหงเนเธอรแลนด”
นํ าทาน ลองเรือชมหมูบาน กีรธฮอรน ชมบรรยากาศสองขางทางของหมูบาน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู หมูบานประมงโวเลนดัม (Volendam) เป็ นหมูบานเล็กๆ พรอมดวยบรรยากาศ สีสันของตัวอาคารที่
สดใส สองฝั่ งถนนใจกลางหมูบานนั ้นเต็มไปดวยมีรานอาหาร รานกาแฟ และรานขายของที่ระลึก
จากนั ้นเดินทางไปยัง หมูบานกังหันลม ซานสสคันส (Zaanse Schans) ที่ต ั้งอยูทางตอนเหนื อของอัมสเตอรดัม ที่นี่เรา
จะไดเห็นบานไมสไตลฮอลแลนดแทๆ กังหันลมเกาแกที่บางตัวยังคงทํางานไดเป็ นปกติ ไดสัมผัสบรรยากาศชนบทของชาว
เนเธอรแลนด
ภายในหมูบานยังมี พิพิธภัณฑซานส (Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจัดแสดงวิธีชีวิต ของชาวดัต ชแลว ก็มีการ
สาธิต วิธีการทํารองเทาไมและการทําชีสใหชมดวย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกีธูรน
เป็ นหมูบานที่ไดรับฉายาวา เวนิ สแหงเนเธอรแลนด " เป็ นหมูบานที่ปราศจากถนน โดย
ภายในหมูบานนั ้นเต็มไปดวยคลอง และทะเลสาบเล็กๆ ที่มีนํ้าใสสะอาด ซึ่งผูคนใน
หมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5
กิโลเมตร

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โวเลนดัม
บางครั้งมักถูกเรียกวา "ไขมุกแหงซุยเดอร ซี" เป็ นเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
ความนิ ยมมากที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศเนเธอรแลนด เป็ นเมืองประมงทางทะเลที่มี
ความโดดเดนในเรื่องของทา เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะ
การแตงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัต ช

หมูบานกังหันลมซานสคันส
เป็ นหมูบานกังหันลมที่ต ั้งอยูทางตอนเหนื อหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑกลางแจงเปิ ดใหเขาชมวิถ ีชีวิต
ความเป็ นอยูของชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุต สาหกรรมมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหน าที่ผลิต นํ้ ามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - เกนต - ปราสาททานเคาท
- โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกนต - มหาวิหารเกนต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองรอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศเนเธอรแลนด เป็ นเมืองที่ใหญอันดับสองของประเทศ
เนเธอรแลนด สถานี เซ็นทรัล (Central Station) ศูนยกลางการคมนาคมของเมืองรอตเทอดาม พรอมทั้งออกแบบอาคารใหดู
สวยทันสมัยทีเดียว
นํ าทานชม ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมืองที่มากมายดวยสินคาและอาหารหลายชนิ ด จุดเดนของตลาด
แหงนี้ คือหลังคาที่สรางขึ้นครอบตลาด ใหผูคนไดมาเลือกซื้อไมวาสภาพอากาศจะเป็ นอยางไร และเมื่อตกเย็นที่เพดานจะมีการ
เลนแสงสีต างๆ สวยงามอลังมาก
จากนั ้นชม บานลูกเตาไคกคูมูส (The Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง ซึ่ง
ไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสูเมือง เกนท (Ghent) หนึ่ งในเมืองใหญของเบลเยียม ที่ยังอนุรักษอาคารบานเรือนเกาแกเอาไว สวยงาม
ดวยสถาปั ต ยกรรมจากยุคกลาง และโบสถเกาแก เราจะไดเห็นปราสาทเกาแกขนาดใหญที่มีมาตั้งแตยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตี
น (Gravensteen) ที่เคยเป็ นทั้งที่อยูอาศัยของขุนนาง ศาลาวาการ และคุก ปั จจุบันไดถ ูกบูรณะและใหนักทองเที่ยวไดเขาชม
ภายใน
และที่ใจกลางเมืองเกาเกนทเราจะไดเห็น โบสถเซนตนิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถขนาดใหญอลังการและมาก
ดวยประวัต ิศาสตรสําคัญ โบสถเซนตนิโคลัสนี้ มีอายุกวา 700 ปี สวยสงาดวยสถาปั ต ยกรรมสไตลโกธิค มาที่เมืองเกนทก็ต องมา
ชมโบสถนิโคลัสนี่ ละ
จากโบสถเซนตนิโคลัส เดินไปอีกนิ ดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญของ มหาวิหารเซนตบาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ
โบราณที่สามารถยอนประวัต ิไปไดกวา 1,000 ปี แตยังงดงามดวยการตกแตงและออกแบบในศิลปะสไตลโกธิค ถือเป็ นอีกหนึ่ ง
จุดเช็คอินเมืองเกนทที่ไมควรพลาด
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

รอตเตอรดัม
เป็ นเมืองใหญอันดับสองในประเทศเนเธอรแลนด และมีทาเรือที่ใหญที่สุดในโลก มี
ตําแหน งที่ต ั้งที่แมนํ้า Rhine-Meuse-Scheldt delta ไหลผาน และเป็ นใจกลางของการ
เดินทางทั้งรถไฟ, ถนน, เครื่องบิน และการเดินทางทางนํ้ าจึงถูกเรียกกันวา “Gateway
to Europe” มีช่ อ
ื เสียงทางดานเศรษฐศาสตร และสถาบันสถาปั ต ยกรรมแหง
เนเธอรแลนด

บานลูกเตาไคกคูมูส
1 ในสัญลักษณของเมืองมีถ ึง 40 หลัง ตั้งตอเรียงกัน 45 องศา ใจกลางเมืองรอทเทอดัม
Cube Houses การออกแบบของเขาตองการนํ าเสนอถึงบานที่สรางดวยไมทั้งบาน และ
เป็ นหมูบานที่อยูใจกลางเมืองใหญได



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกนต
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดและเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรต ะวันออกในบริเวณเฟลม
มิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแมนํ้าสเกลตและแมนํ้า
ลูส ในยุคกลางเกนตเป็ นเมืองที่ใหญที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนื อของยุโรป ใน
ปั จจุบันเป็ นเมืองทาและเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยเกนต

ปราสาททานเคาท
ปราสาทแหงนี้ ถ ูกสรางขึ้นเมื่อปี 1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip
of Alsace เพื่อป องกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง และถึงแมวาประเทศเบลเยี่ยมจะผาน
การรบและสงครามมามากมาย แตปราสาท Gravensteen ยังคงผานกาลเวลามาได และ
เป็ นแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุด

โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกนต
เป็ นหนึ่ งในโบสถสําคัญที่เกาแกและโดดเดนที่สุดในเมืองเกนต ประเทศเบลเยียม
สันนิ ษฐานวาถูกสรางขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 13 เพื่อแทนที่โบสถโรมันคาทอลิกกอน
หน านี้ โบสถนี้สรางขึ้นในสไตล Scheldt Gothic ในทองถิ่น มีการใชหินสีนํ้าเงิน-เทา
ตามจุดตางๆ มีหอคอยระฆังขนาดใหญเหนื อทางขามและป อมปราการเรียวที่มุมอาคาร

มหาวิหารเกนต
เป็ นมหาวิหารประจําเมืองเกนต ที่ต ั้งอยูในศูนยกลางประวัต ิศาสตรของเมือง มหาวิหาร
แหงนี้ สืบอายุยอนกลับไปไดถ ึงศตวรรษที่ 10 ที่นี่มีความโดดเดนคือเป็ นมหาวิหารสไตล
โกธิคที่มีหอหลักดานหน าซึ่งมีความสูงถึง 89 เมตร ที่สําคัญอีกสวนคือแทนบูชา
“Adoration of the Mystic Lamb” ที่โดงดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary, Christ
the King และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเทา

วันที่ 6


กิจกรรม

บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - บรัสเซลล จัตุรัสแกรนดเพลซ - ศาลาวาการกรุงบรัสเซลล - เมเนเกนพีส
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Brugge) เป็ นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ ที่มีความสําคัญทางประวัต ิศาสตร เนื่ องจากเคยเป็ น
เมืองทาและมีความสําคัญทางดานศิลปะ ไดรับฉายาวา “เวนิ สเหนื อ” และยังไดรับเป็ นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกเนื่ องตัวเมืองที่
มีรูปทรงเหมือนไข
นํ าทานชม มารเก็ต สแควร (Market Square) ยานใจกลางเมืองบรูจจ ทานสามารนั่ งรถมาหรือนั่ งเรือชมคลองชมเมืองที่มี
อาคาร สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองสปะปนกัน

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสูเมือง บรัสเซลส (Brussels) ศูนยกลางการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเป็ นที่ต ั้งของหน วย
งานราชการ องคกรระหวางประเทศ และเป็ นศูนยรวมสถานที่ทองเที่ยวเกาแกจนถึงใหมรวมสมัย จะเดินเทาชมพิพิธภัณฑก็มี
มากมายชมวันเดียวไมมีหมด ถาเป็ นแหลงชอปปิ้ งก็ยิ่งไมต องขยายความเพราะมีมากทั้งตลาดจนถึงหางสรรพสินคาชื่อดัง
นํ าทานชม จัต ุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อปี 1983 แตสรางมา
ตั้งแตศตวรรษที่ 15 ลอมดวยบรรดาอาคารเกาที่ออกแบบสรางตามแบบสถาปั ต ยกรรมบารอก โกธิกและนี โอโกธิก ซึ่งสวนใหญ
ลวนเป็ นอาคารสิ่งกอสรางที่มีความสําคัญทางประวัต ิศาสตรของประเทศ ครึกครื้นเพราะมีรานคา รานอาหาร โรงแรมที่พัก ศิลปิ น
วาดภาพ กลางลานจัดเป็ นเหมือนตลาดขายตนไมดอกไม
ทามกลางความสวยงามของอาคารตางๆ รอบจัต ุรัสกรองด ปลาซแลว ศาลาวาการกรุงบรัสเซลส (Brussels Town Hall)
ยังเป็ นอีกสิ่งกอสรางหนึ่ งประจําเมืองที่สวยงามโดดเดนและน าสนใจ ตัวอาคารก็วาสวยแลวจากการตกแตงอยางละเอียดใหทุก
มุมประดับประดาตัวรูปปั้ นนั กบุญทั้งหลาย
นํ าทานชม แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหลอเด็กน อยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 เซนติเมตรที่ดังระเบิดไป
ทั่วโลกดวยเอกลักษณที่ไมเหมือนใครเพราะเจาเด็กคนนี้ อยูในอิริยาบทที่กําลังยืนฉี่ ชวนใหอมยิ้มดวยความน าเอ็นดูเมื่อไดพบเห็น
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Ibis Hotel Brussels Airport หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บรูจส
เมืองบรูจจ เป็ นเมืองริมชายฝั่ งทะเลที่โดงดังเมืองหนึ่ งของประเทศเบลเยียม เมืองนี้ ถ ูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น ซึ่งน าจะเป็ นการป องกันขาศึกศัต รูในสมัยกอนวิธีหนึ่ ง ใน
ปั จจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปั ต ยกรรมแบบเดิม คือเฟลมมิช
และเรเนซอง ที่ดูวิจิต รสวยงามดุจดั่งมนตขลัง

โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส)
ตลาด Grote Markt นี้ ไดกลายมาเป็ นศูนยกลางของชีวิต คนเมืองบรูจส ที่นี่เต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปั จจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็ นฮับดานการทอง
เที่ยวดวย ลองใชเวลาเดินใหทั่วเพื่อสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ที่ระลึกของที่นี่ และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปั ต ยกรรมอันงดงามของสวนหนึ่ ง
ของเมืองบรูจส



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

จัตุรัสแกรนดเพลซ
เป็ นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็ นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปั ต ยกรรมทั้งบาโรค
โกธิค นี โอ-โกธิค และเป็ นสถานที่ซึ่งยูเนสโก ยกยองใหเป็ นมรดกโลกตั้งแตปี ค.ศ.1983

ศาลาวาการกรุงบรัสเซลล
เป็ นอาคารสไตลโกธิคจากยุคกลาง ตั้งอยูบน Grand Place ที่มีช่ อ
ื เสียงในกรุงบรัสเซลส
ประเทศเบลเยียม ตรงขามกับพิพิธภัณฑแหงเมืองบรัสเซลส ศาลาวาการนี้ เป็ นอาคารยุค
กลางที่เหลืออยูเพียงแหงเดียวของ Grand Place และถือเป็ นผลงานชิ้นเอกของ
สถาปั ต ยกรรมโกธิค ที่นี่ถ ูกกําหนดใหเป็ นหนึ่ งในอนุสรณสถานทางประวัต ิศาสตรของ
องคการยูเนสโกในเดือนมีนาคม.oปี 1936

เมเนเกนพีส
เป็ นนํ้ าพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็ นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปั สสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Ibis Hotel Brussels Airport หรือเทียบเทา

วันที่ 7


กิจกรรม

ทาอากาศยานบรัสเซลส - ทาอากาศยานอาบูดาบี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
06.00 น. นํ าทุกทานเดินทางสู ทาอากาศยานบรัสเซลส เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
10.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอทิฮัด
แอรเวย เที่ยวบินที่ EY058
คํ่า
19.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
21.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย เที่ยวบินที่ EY402



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานบรัสเซลส
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศเบลเยียม กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 ตั้งอยูหาง
จากตัวเมืองบรัสเซลสไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อราว 12 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลซา
เฟิ นเตม, มาเคอเลิน และสเตโนกเกอรเซลของมณฑลเฟลมิชบราบันต ตัวทาอากาศยาน
มีอาคารผูโดยสารขนาดใหญหลังเดียว ซึ่งแบงออกเป็ น 2 โถงขาออก



ทาอากาศยานอาบูดาบี

คํ่า

ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็ นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็ นทาอากาศยานสําคัญที่เชื่อมตอระหวางภูมิภาคตางๆ
ของโลก

วันที่ 8


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
06.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ 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 นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 20 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา
ในการทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. ในกรณีที่พาสปอรต ของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินไมวา
กรณีใดๆทั้งสิน เนื่ องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายทั้งหมดไปเรียบรอยแลว

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวีซา 4,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวัน
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมการขอวีซาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากส
ถาณทูต )
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คาทิปมัคคุเทศกทงถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหน าทัวรคนไทย, 55 EUR/ทาน/ทริป ทั้งนี้ ทาสามารถใหมากกวานี้ ไดต ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
เอกสารที่ใชในการยื่นวีซาเยอรมัน
1. หนั งสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหน าวางคูที่ยังไมประทับตรา 2 หน าขึ้นไป โปรด
ตรวจดูอยางละเอียด
2. รูปถายสี หน าตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามยิ้มเห็นฟั น, หามสวมตางหูและเครื่องประดับ พื้นหลังฉากสี
ขาวเทานั ้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน าตองมีขนาดใหญ 80% ของพื้นที่ ตองรวบผมใหเห็นใบหูและคิ้วทั้ง 2 ขาง
และตองเห็นไหลทั้ง 2 ขาง จํานวน 2 รูป ถายไมเกิน 6 เดือน
3. เอกสารสําคัญสวนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบาน
3.2 สําเนาบัต รประชาชน หรือ สําเนาบัต รขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
3.5 สําเนาสูต ิบัต ร (กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี )
4. กรณีเป็ นพนั กงานบริษัท (มีอายุ 30 วัน นั บจากวันที่ออกการงาน) ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูต องเป็ น
ภาษาอังกฤษเทานั ้น โดยระบุต ําแหน ง อัต ราเงินเดือนในปั จจุบัน วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดิน
ทางไปยุโรป หลังจากนั ้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณีเป็ นเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นั บจากวันที่ออก) ขอใบทะเบียนการคา และหนั งสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน
พรอมวัต ถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอายุ 15 วัน นั บจากวันที่ออก)
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเทานั ้น ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไมต ํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา สถานทูต ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย
- กรณีที่ผูออกคาใชจายให ตองมีหนั งสือสปอนเซอร และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูต ิ
บัต ิ พรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
- กรณีที่บริษัทของทานเป็ นผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนื อจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบ
ริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดิน
่

้

ทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ ในจดหมายดวย
7. กรณีที่เป็ นนั กเรียน นั กศึกษา
- จะตองมีหนั งสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั ้น (มีอายุ 30 วัน นั บจากวันที่ออก)
8. กรณีที่เด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี ที่ไมไดเดินทางกับพอและแม
ตองขอหนั งสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ** ตองไปขอหนั งสือยินยอมจากที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั ้น และระบุช่ อ
ื
บุคคลที่เด็กจะเดินทางไปดวยและความสัมพันธของผูเดินทางที่มีต อเด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปนี้
- บัต รประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรต บิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเป็ นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูต ิบัต รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9. กรณีบุต รอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ ายใดฝ ายหนึ่ ง จะตองมีหนั งสือรับรองการปกครองบุต รและเอกสารการหยาราง
ตองมีขอความระบุวามีอํานาจปกครองบุต รแตเพียงผูเดียว
กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 18 ปี เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัต รประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรต บิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเป็ นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูต ิบัต รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุต ร
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เป็ นการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหม
ทุกครั้ง หากสถานทูต มีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่ม
เติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูต เพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถาน
ทูต เรื่องวีซาของทานเนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัท
หมายเหตุ
เอกสารทุกฉบับตองเป็ นภาษาอังกฤษ และชื่อตองตรงตามหน าพาสปอตทุกตัวอักษร

หมายเหตุ
ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหน าทัวรคนไทยทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป ทั้งนี้ ทาสามารถให
มากกวานี้ ไดต ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
อัต ราคาบริการนี้ ไมรวมคาธรรมเนี ยมการขอวีซาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากทานไม
ผานการพิจรณาจากสถาณทูต )
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นตน โดยมิต องแจงให
ทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัต ราคาบริการนี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางประเทศไทยเทานั ้น กรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางประเทศทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาธรรมเนี ยมเพิ่มเติม
เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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1. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนคามัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ น
ื วีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 31-39 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใช
จายตามที่เกิดขึ้นจริง)
6. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ คาบริการยื่น
วีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เป็ นตน คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทา
งบริษัทฯอีกครั้ง)
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

