
#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 กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอาบูดาบี - ทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต - ไฮเดลเบิรก -
ปราสาทไฮเดลเบิรก - จัตุรัสโรเมอร - ยานถนนไซยน   

Mercure Hotel Eschborn
Süd หรือเทียบเทา

3 โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - อัมสเตอรดัม - โรมอนดเอาทเลต   
Best Western Plus Amedia
Amsterdam Airport หรือ
เทียบเทา

4 หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - โวเลนดัม - หมูบานกังหันลม
ซานสคันส   

Best Western Plus Amedia
Amsterdam Airport หรือ
เทียบเทา

5 รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - เกนต - ปราสาททานเคาท - โบสถ
เซนตนิโคลัสเมืองเกนต - มหาวิหารเกนต   

Holiday Inn Gent Expo หรือ
เทียบเทา

6 บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - บรัสเซลล - จัตุรัสแก
รนดเพลซ - ศาลาวาการกรุงบรัสเซลล - เมเนเกนพีส   

Ibis Hotel Brussels Airport
หรือเทียบเทา

7 ทาอากาศยานบรัสเซลส - ทาอากาศยานอาบูดาบี    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอาบูดาบี - ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต - ไฮเดล
เบิรก - ปราสาทไฮเดลเบิรก - จัตุรัสโรเมอร - ยานถนนไซยน

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

17.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินเอทิฮัด แอรเวย (EY) โดยมีเจาหนาท่ี
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและโหลดสัมภาระ

ค่ํา

20.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอทิฮัด
แอรเวย เท่ียวบินท่ี EY401

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (แวะเปล่ียนเครื่อง)

02.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ประเทศเยอรมันนี โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย เท่ียวบิน
ท่ี EY001

06.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ประเทศเยอรมัน (เวลาทองถิ่นประเทศเยอรมัน ชากวา
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานรับสัมภาระเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรก (Heideberg) เมืองแสนโรแมนติก ตั้งอยูบริเวณฝ่ังแมน้ําเน็กคาร เป็นเมืองศูนยกลาง
การศึกษาท่ีสําคัญของเยอรมัน เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน

นําทานเขาชม ปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ท่ีสรางขึ้นอยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซ่ึงสามารถมองเห็น
วิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกวา 900 ปี

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) จัตุรัสท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกท่ีสุดของเมืองซ่ึงไดรับการบูรณะจนลบภาพ
เกาๆ ท่ีเคยเสียหายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 และยังโดดเดนอยางท่ีสุดจาก “อนุสาวรียเทพธิดา” ท่ียืนตระหงานในอิริยาบทมือขวา
ถือดาบมือซายถือตาชั่ง โดยมีอาคารท่ีสวยงามในสไตลนีโอโกธิกชื่อวา เรอเมอร (Romer) เป็นฉากหลัง

ยังมี โบสถนิโคไลเคียรเคอ (Nikolaikirche) ท่ีตั้งชื่อตามชื่อของ นักบุญนิโคลัส (Nikolaus) ท่ีชาวเมืองใหความศรัทธา
เพราะเชื่อวาทานปกปองคุมครองใหเมืองรอดพนจากภัยธรรมชาติ รวมท้ัง โบสถพอลเคียรเคอ (Paulskirche) ใชเวลานานถึง
44 ปี ซ่ึงเสียหายอยูไมนอยจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตสวนท่ีเหลือรอดมาก็มีพอสมควร ทางการบูรณะเพ่ิมเติมก็สวยงามดังท่ี
เห็นถึงปัจจุบัน

อิสระชอปป้ิง ยานถนน Zeil เป็นถนนคนเดินยานชอปป้ิงหลักของแฟรงกเฟิรต ท่ีมีหางสรรพสินคาใหญๆ อยูบนถนนเสน
น้ีมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Mercure Hotel Eschborn Süd หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอาบูดาบี

ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต

ไฮเดลเบิรก

ปราสาทไฮเดลเบิรก

 เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็นทาอากาศยานสําคัญท่ีเชื่อมตอระหวางภูมิภาคตางๆ
ของโลก

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต ตั้งอยูท่ีแฟรงกเฟิรต เยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ี
ใหญท่ีสุดของเยอรมนี และใหญเป็นอันดับ 3 ของยุโรป

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - อัมสเตอดัม - โรมอนดเอาท
เลต

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นประเทศเยอรมัน ชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง

จัตุรัสโรเมอร

ยานถนนไซยน

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

 Mercure Hotel Eschborn Süd หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองโคโลญ (Cologne) เป็นเมืองเกาแกท่ีสุดของเยอรมันนี และเป็นศูนยกลางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม

นําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หน่ึงในแลนดมารกประจําเมืองโคโลญ และเป็นศูนยรวม
จิตใจของชาวคริสตนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแตเริ่มสรางในชวงศตวรรษท่ี 13 ตัวโบสถนั้นมีขนาดใหญและโดดเดนดวยหอคอย
แฝดสูงเกือบ 157 เมตร งดงามดวยศิลปะสไตลโกธิค ตกแตงดวยรูปป้ันนักบุญแสนประณีต

บาย

อิสระอาหารการวันเพ่ือใหทานสะดวกแกการชอปป้ิง

นําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหอิสระทานชอปป้ิง สินคาแบรนดเนม อาทิ เชน Gucci, Armani,
Calvin Klein, Burberry, Diesel และอีกมากมาย

นําทานเดินทางสู อัมสเตอรดัม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 หมูบานกีธูรน - ลองเรือชมหมูบานกีธูรน - โวเลนดัม - หมูบาน
กังหันลมซานสคันส

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

โคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของสหพันธรัฐนอรธไรน-เวสตฟาเลียและเป็นเมืองท่ีมีประชากรมาก
เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําไรนโคโลญจน เมืองโคโลญ
จนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ท้ังน้ีเพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ี
ตั้งอยูในเมืองน้ี

เป็นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญในเมืองโคโลญจน เป็นสถานท่ีประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญจน สถานท่ีน้ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถานนิกายเยอรมัน
คาทอลิก เพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวท่ีสําคัญของเมืองแหงน้ี

อัมสเตอรดัม

โรมอนดเอาทเลต

 บาย

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบาน กีรธฮอรน (Giethoorn) เป็นหมูบานเล็กๆ ท่ีปราศจากถนนเป็นหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ได
รับฉายาวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด”

นําทาน ลองเรือชมหมูบาน กีรธฮอรน ชมบรรยากาศสองขางทางของหมูบาน

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หมูบานประมงโวเลนดัม (Volendam) เป็นหมูบานเล็กๆ พรอมดวยบรรยากาศ สีสันของตัวอาคารท่ี
สดใส สองฝ่ังถนนใจกลางหมูบานนั้นเต็มไปดวยมีรานอาหาร รานกาแฟ และรานขายของท่ีระลึก

จากนั้นเดินทางไปยัง หมูบานกังหันลม ซานสสคันส (Zaanse Schans) ท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือของอัมสเตอรดัม ท่ีน่ีเรา
จะไดเห็นบานไมสไตลฮอลแลนดแทๆ กังหันลมเกาแกท่ีบางตัวยังคงทํางานไดเป็นปกติ ไดสัมผัสบรรยากาศชนบทของชาว
เนเธอรแลนด

ภายในหมูบานยังมี พิพิธภัณฑซานส (Zaans Museum) ซ่ึงภายในนอกจากการจัดแสดงวิธีชีวิตของชาวดัตชแลว ก็มีการ
สาธิตวิธีการทํารองเทาไมและการทําชีสใหชมดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา

หมูบานกีธูรน

ลองเรือชมหมูบานกีธูรน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนน โดย
ภายในหมูบานนั้นเต็มไปดวยคลอง และทะเลสาบเล็กๆ ท่ีมีน้ําใสสะอาด ซ่ึงผูคนใน
หมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5
กิโลเมตร

นําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน เพลิดเพลินกับบรรยกาศของ หมูบานunseen แหง
เนเธอรแลนด หมูบานท่ีปราศจากถนนสักสาย ซ่ึงจะมีลําคลองลอมรอบหมูบาน การ
คมนาคมยังคงใชการสัญจรทางน้ําด่ังเชนในอดีต อสิระใหทานเท่ียวชมหมูบานแหงน้ี
พรอมเก็บภาพความประทับใจ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โวเลนดัม

หมูบานกังหันลมซานสคันส

 บาย

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

เป็นหมูบานกังหันลมท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑกลางแจงเปิดใหเขาชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยูของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - เกนต - ปราสาททานเคาท
- โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกนต - มหาวิหารเกนต

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองรอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศเนเธอรแลนด เป็นเมืองท่ีใหญอันดับสองของประเทศ
เนเธอรแลนด สถานีเซ็นทรัล (Central Station) ศูนยกลางการคมนาคมของเมืองรอตเทอดาม พรอมท้ังออกแบบอาคารใหดู
สวยทันสมัยทีเดียว

นําทานชม ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมืองท่ีมากมายดวยสินคาและอาหารหลายชนิด จุดเดนของตลาด
แหงน้ีคือหลังคาท่ีสรางขึ้นครอบตลาด ใหผูคนไดมาเลือกซ้ือไมวาสภาพอากาศจะเป็นอยางไร และเมื่อตกเย็นท่ีเพดานจะมีการ
เลนแสงสีตางๆ สวยงามอลังมาก

จากนั้นชม บานลูกเตาไคกคูมูส (The Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง ซ่ึง
ไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมือง เกนท (Ghent) หน่ึงในเมืองใหญของเบลเยียม ท่ียังอนุรักษอาคารบานเรือนเกาแกเอาไว สวยงาม
ดวยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถเกาแก เราจะไดเห็นปราสาทเกาแกขนาดใหญท่ีมีมาตั้งแตยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตี
น (Gravensteen) ท่ีเคยเป็นท้ังท่ีอยูอาศัยของขุนนาง ศาลาวาการ และคุก ปัจจุบันไดถูกบูรณะและใหนักทองเท่ียวไดเขาชม
ภายใน

และท่ีใจกลางเมืองเกาเกนทเราจะไดเห็น โบสถเซนตนิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถขนาดใหญอลังการและมาก
ดวยประวัติศาสตรสําคัญ โบสถเซนตนิโคลัสน้ีมีอายุกวา 700 ปี สวยสงาดวยสถาปัตยกรรมสไตลโกธิค มาท่ีเมืองเกนทก็ตองมา
ชมโบสถนิโคลัสน่ีละ

จากโบสถเซนตนิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญของ มหาวิหารเซนตบาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ
โบราณท่ีสามารถยอนประวัติไปไดกวา 1,000 ปี แตยังงดงามดวยการตกแตงและออกแบบในศิลปะสไตลโกธิค ถือเป็นอีกหน่ึง
จุดเช็คอินเมืองเกนทท่ีไมควรพลาด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเทา

รอตเตอรดัม

บานลูกเตาไคกคูมูส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสองในประเทศเนเธอรแลนด และมีทาเรือท่ีใหญท่ีสุดในโลก มี
ตําแหนงท่ีตั้งท่ีแมน้ํา Rhine-Meuse-Scheldt delta ไหลผาน และเป็นใจกลางของการ
เดินทางท้ังรถไฟ, ถนน, เครื่องบิน และการเดินทางทางน้ําจึงถูกเรียกกันวา “Gateway
to Europe” มีชื่อเสียงทางดานเศรษฐศาสตร และสถาบันสถาปัตยกรรมแหง
เนเธอรแลนด

1 ในสัญลักษณของเมืองมีถึง 40 หลัง ตั้งตอเรียงกัน 45 องศา ใจกลางเมืองรอทเทอดัม
Cube Houses การออกแบบของเขาตองการนําเสนอถึงบานท่ีสรางดวยไมท้ังบาน และ
เป็นหมูบานท่ีอยูใจกลางเมืองใหญได



วันท่ี 6 บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - บรัสเซลล -
จัตุรัสแกรนดเพลซ - ศาลาวาการกรุงบรัสเซลล - เมเนเกนพีส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกนต

ปราสาททานเคาท

โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกนต

มหาวิหารเกนต

 บาย

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันออกในบริเวณเฟลม
มิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานท่ีปากแมน้ําสเกลตและแมน้ํา
ลูส ในยุคกลางเกนตเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมั่งค่ังท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป ใน
ปัจจุบันเป็นเมืองทาและเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต

ปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1180 เพ่ือแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip
of Alsace เพ่ือปองกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง และถึงแมวาประเทศเบลเย่ียมจะผาน
การรบและสงครามมามากมาย แตปราสาท Gravensteen ยังคงผานกาลเวลามาได และ
เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจท่ีสุด

เป็นหน่ึงในโบสถสําคัญท่ีเกาแกและโดดเดนท่ีสุดในเมืองเกนต ประเทศเบลเยียม
สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นในชวงตนศตวรรษท่ี 13 เพ่ือแทนท่ีโบสถโรมันคาทอลิกกอน
หนาน้ี โบสถน้ีสรางขึ้นในสไตล Scheldt Gothic ในทองถิ่น มีการใชหินสีน้ําเงิน-เทา
ตามจุดตางๆ มีหอคอยระฆังขนาดใหญเหนือทางขามและปอมปราการเรียวท่ีมุมอาคาร

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Gent Expo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Brugge) เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร เน่ืองจากเคยเป็น
เมืองทาและมีความสําคัญทางดานศิลปะ ไดรับฉายาวา “เวนิสเหนือ” และยังไดรับเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกเน่ืองตัวเมืองท่ี
มีรูปทรงเหมือนไข

นําทานชม มารเก็ต สแควร (Market Square) ยานใจกลางเมืองบรูจจ ทานสามารน่ังรถมาหรือน่ังเรือชมคลองชมเมืองท่ีมี
อาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองสปะปนกัน



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมือง บรัสเซลส (Brussels) ศูนยกลางการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเป็นท่ีตั้งของหนวย
งานราชการ องคกรระหวางประเทศ และเป็นศูนยรวมสถานท่ีทองเท่ียวเกาแกจนถึงใหมรวมสมัย จะเดินเทาชมพิพิธภัณฑก็มี
มากมายชมวันเดียวไมมีหมด ถาเป็นแหลงชอปป้ิงก็ย่ิงไมตองขยายความเพราะมีมากท้ังตลาดจนถึงหางสรรพสินคาชื่อดัง

นําทานชม จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อปี 1983 แตสรางมา
ตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ลอมดวยบรรดาอาคารเกาท่ีออกแบบสรางตามแบบสถาปัตยกรรมบารอก โกธิกและนีโอโกธิก ซ่ึงสวนใหญ
ลวนเป็นอาคารสิ่งกอสรางท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศ ครึกครื้นเพราะมีรานคา รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก ศิลปิน
วาดภาพ กลางลานจัดเป็นเหมือนตลาดขายตนไมดอกไม

ทามกลางความสวยงามของอาคารตางๆ รอบจัตุรัสกรองด ปลาซแลว ศาลาวาการกรุงบรัสเซลส (Brussels Town Hall)
ยังเป็นอีกสิ่งกอสรางหน่ึงประจําเมืองท่ีสวยงามโดดเดนและนาสนใจ ตัวอาคารก็วาสวยแลวจากการตกแตงอยางละเอียดใหทุก
มุมประดับประดาตัวรูปป้ันนักบุญท้ังหลาย

นําทานชม แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหลอเด็กนอยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 เซนติเมตรท่ีดังระเบิดไป
ท่ัวโลกดวยเอกลักษณท่ีไมเหมือนใครเพราะเจาเด็กคนน้ีอยูในอิริยาบทท่ีกําลังยืนฉ่ีชวนใหอมย้ิมดวยความนาเอ็นดูเมื่อไดพบเห็น

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Ibis Hotel Brussels Airport หรือเทียบเทา

บรูจส

โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

บรัสเซลล บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล



วันท่ี 7 ทาอากาศยานบรัสเซลส - ทาอากาศยานอาบูดาบี

จัตุรัสแกรนดเพลซ

ศาลาวาการกรุงบรัสเซลล

เมเนเกนพีส

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

เป็นอาคารสไตลโกธิคจากยุคกลาง ตั้งอยูบน Grand Place ท่ีมีชื่อเสียงในกรุงบรัสเซลส
ประเทศเบลเยียม ตรงขามกับพิพิธภัณฑแหงเมืองบรัสเซลส ศาลาวาการน้ีเป็นอาคารยุค
กลางท่ีเหลืออยูเพียงแหงเดียวของ Grand Place และถือเป็นผลงานชิ้นเอกของ
สถาปัตยกรรมโกธิค ท่ีน่ีถูกกําหนดใหเป็นหน่ึงในอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรของ
องคการยูเนสโกในเดือนมีนาคม.oปี 1936

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ibis Hotel Brussels Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

06.00 น. นําทุกทานเดินทางสู ทาอากาศยานบรัสเซลส เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย

10.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอทิฮัด
แอรเวย เท่ียวบินท่ี EY058

ค่ํา

19.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (แวะเปล่ียนเครื่อง)

21.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย เท่ียวบินท่ี EY402

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 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

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

ทาอากาศยานอาบูดาบี คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็นทาอากาศยานสําคัญท่ีเชื่อมตอระหวางภูมิภาคตางๆ
ของโลก

 กิจกรรม เชา

06.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา
ในการทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวา
กรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายท้ังหมดไปเรียบรอยแลว

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวีซา 4,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น



อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการขอวีซาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากส
ถาณทูต)

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปมัคคุเทศกทงถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหนาทัวรคนไทย, 55 EUR/ทาน/ทริป ท้ังน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

เอกสารท่ีใชในการย่ืนวีซาเยอรมัน

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีเหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางคูท่ียังไมประทับตรา 2 หนาขึ้นไป โปรด
ตรวจดูอยางละเอียด 

2. รูปถายสี หนาตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามย้ิมเห็นฟัน, หามสวมตางหูและเครื่องประดับ พ้ืนหลังฉากสี
ขาวเทานั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาตองมีขนาดใหญ 80% ของพ้ืนท่ี ตองรวบผมใหเห็นใบหูและค้ิวท้ัง 2 ขาง
และตองเห็นไหลท้ัง 2 ขาง จํานวน 2 รูป  ถายไมเกิน 6 เดือน

3. เอกสารสําคัญสวนบุคคล 
3.1 สําเนาทะเบียนบาน 

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ 

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) 

3.4 สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปล่ียนชื่อ หรือ นามสกุล)

3.5 สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท (มีอายุ 30 วัน นับจากวันท่ีออกการงาน) ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเป็น
ภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดิน
ทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

5. กรณีเป็นเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีออก) ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน
พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานทางการเงิน (มีอายุ 15 วัน นับจากวันท่ีออก)
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเทานั้น ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี

จํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย

- กรณีท่ีผูออกคาใชจายให ตองมีหนังสือสปอนเซอร และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูติ
บัติ พรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)

- กรณีท่ีบริษัทของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบ
ริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดิน

่ ้



ทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา 
- จะตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น (มีอายุ 30 วัน นับจากวันท่ีออก)

8. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี ท่ีไมไดเดินทางกับพอและแม

ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ** ตองไปขอหนังสือยินยอมจากท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และระบุชื่อ
บุคคลท่ีเด็กจะเดินทางไปดวยและความสัมพันธของผูเดินทางท่ีมีตอเด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปน้ี

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา

- หลักฐานการเงินของผูเป็นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

9. กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการหยาราง
ตองมีขอความระบุวามีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางไปกับบิดา มารดา 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา

- หลักฐานการเงินของผูเป็นสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ ในวันท่ีมาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เป็นการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิม
เติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถาน
ทูตเรื่องวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัท

หมายเหตุ
เอกสารทุกฉบับตองเป็นภาษาอังกฤษ และชื่อตองตรงตามหนาพาสปอตทุกตัวอักษร

หมายเหตุ
ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทยทานละ 55 EUR/ทาน/ทริป  ท้ังน้ีทาสามารถให

มากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาธรรมเนียมการขอวีซาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากทานไม
ผานการพิจรณาจากสถาณทูต)

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราคาบริการน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม

เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

การยกเลิก
้ ้ ่ ่ ่ ้



1. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนคามัดจําท้ังหมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง)

2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 40-49 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท

3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 31-39 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

5. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใช
จายตามท่ีเกิดขึ้นจริง)

6. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ คาบริการย่ืน
วีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เป็นตน คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทา
งบริษัทฯอีกครั้ง) 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


