
#16131 ทัวรยุโรป เยอรมัน ลักเซมเบิรก เบลเยี่ยม
เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน ลองเรือหลังคากระจก หมูบานกังหัน
ลมซานสคันส บิน SQ
ทัวรยุโรป เยอรมัน ลักเซมเบิรก เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ดุซเซลดอรฟ มหาวิหาร
โคโลญ(ดานนอก) แฟรงกเฟรต จัตุรัสโรเมอร บรัสเซลส อนุสรณอะโตเมี่ยม
จัตุรัสกรองดปลาซ บานลูกเตาไคกคูมูส ศาลโลก จัตุรัสดัมสแควร อัมสเตอรดัม





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี    -

2 ทาอากาศยานดุสเซลดอรฟ - ดุสเซลดอรฟ - อาคาร Stadttor - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
จน - แฟรงกเฟิรต - สถานีรถไฟนครแฟรงกเฟิรต - จัตุรัสโรเมอร   

Mercure
Hotel
Frankfurt
Eschborn
Sued หรือ
เทียบเทา

3
ลักเซมเบิรก - สะพานโรมันกรุงลักเซมเบิรก - โบสถนอรธเทรอดามกรุงลักเซมเบิรก - ศาลา
วาการกรุงลักเซมเบิรก - พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค - โบสถเซนตไมเคิลกรุงลักเซม
เบิรก - ปอมโรมันกรุงลักเซมเบิรก - บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เม
เนเกนพีส

  

Holiday
Inn
Brussels
หรือเทียบ
เทา

4 รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม - เฮก - อาคาร
รัฐสภาสมัยโบราณ (หอคอยอัศวิน) - พระราชวังแหงสันติภาพ (ศาลโลกกรุงเฮก) -
อัมสเตอรดัม - จัตุรัสดัมสแควร - เรดไรทสตรีท

  

Valk
Hotel
Schiphol
A4 หรือ
เทียบเทา

5 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - หมูบานกังหันลมซานสคันส - บาตาเวียสแตดแฟช่ัน
เอาทเลต - อัมสเตอรดัม   

Valk
Hotel
Schiphol
A4 หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล    -

7 ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿7,900

24 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 ฿46,900 ฿46,900 ฿46,900 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานชางกี

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

คณะท่ีเดินทางระหวางวันท่ี 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 18.05 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 21.35
น.

คณะท่ีเดินทางระหวางวันท่ี 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 23.55 น. และเดินทางถึงประเทศเยอรมนีเวลา 06.25
น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

 กิจกรรม บาย

15.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน
สิงคโปร แอรไลน พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

ค่ํา

18.30 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 979

***คณะท่ีเดินทางระหวางวันท่ี 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 18.05 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 21.35
น.***

21.55 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

23.30 น. ออกเดินทางตอสูประเทศเยอรมนี โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 338

***คณะท่ีเดินทางระหวางวันท่ี 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 23.55 น. และเดินทางถึงประเทศเยอรมนีเวลา 06.25
น.***

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานชางกี คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก



วันท่ี 2 ทาอากาศยานดุสเซลดอรฟ - ดุสเซลดอรฟ - อาคาร Stadttor
- โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน - แฟรงกเฟรต - สถานีรถไฟ
นครแฟรงกเฟรต - จัตุรัสโรเมอร

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

 กิจกรรม เชา

06.30 น. ถึง สนามบินดุซเซลดอรฟ ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6
ชั่วโมง ตั้งแตวันท่ี 25 ตุลาคม 63 เป็นตนไป) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองดุซเซลดอรฟ (Dusseldorf) เป็นเมืองหลวงของในรัฐนอรทไรน เวสตฟาเลีย (North Rhein-
Westphalia) นําทานถายรูปกับ Der Neue Zollhof ซ่ึงออกแบบโดย แฟรงก โอเวน เกหรี ผูท่ีเคยไดรับรับรางวัลพริตซเกอร
ซ่ึงเป็นรางวัลสูงสุดในสายวิชาชีพ และรางวัลอ่ืนๆ อีกมาก

นําทานชม Stadttor เป็นหน่ึงอาคารท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของเมือง ไดรับการออกแบบใหดูแลวเหมือนประตู อิสระใหทาน
ไดเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

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

นําทานถายรูปดานนอกคูกับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซ่ึงเริ่มกอสรางมาตั้งแตปี 1248 แตมีเหตุทําใหตอง
หยุดพักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปีจึงเสร็จสมบูรณ ท้ังน้ีจึงแลวเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญ
เป็นศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญและสูงท่ีสุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค มีจุดประสงคเพ่ืออุทิศใหนักบุญปีเตอรและพระแมมารี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองแฟรงกเฟิรต (Frankfurt) ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนี รวมท้ังเป็น
ศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนท่ีสําคัญของประเทศ

ผานชม สถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต ซ่ึงถือไดวาเป็นสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาส
ยุโรปของรัชกาลท่ี 5

นําทานสู จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt
City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซ่ึงอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร อิสระใหทานเท่ียวชม และไดเลือกซ้ือสินคา
ตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสูท่ีพัก Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Sued หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดุสเซลดอรฟ เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเมืองดุสเซลดอรฟ ประเทศเยอรมนี เป็นทาอากาศยานท่ีมีผูใช
บริการมากเป็นอันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นรองจากมิวนิค และแฟรงคเฟิรต และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของสายการบินแอลทียู และลุฟตฮันซา



ดุสเซลดอรฟ

อาคาร Stadttor

โคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

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

เป็นอาคารสํานักงานหน่ึงในดุสเซลดอรฟ ท่ีออกแบบโดยบริษัทผูออกแบบสถาปัตยกรรม
ชื่อ Petzinka, Overdiek ตัวอาคารมีท้ังหมด 20 ชั้น มีความสูง 73 เมตร ตัวอาคาร
สอดคลองกับรูปสี่เหล่ียมดานขนานซ่ึงไดมาจากรูปทรงเรขาคณิต อาคารน้ีมีจุดเดนคือ
อาคารคือโถงกลางสูง 65 เมตรซ่ึงเรียงรายไปดวยสํานักงานท้ังสองดานและบนพ้ืนหองใต
หลังคา

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของสหพันธรัฐนอรธไรน-เวสตฟาเลียและเป็นเมืองท่ีมีประชากรมาก
เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําไรนโคโลญจน เมืองโคโลญ
จนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ท้ังน้ีเพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ี
ตั้งอยูในเมืองน้ี

เป็นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญในเมืองโคโลญจน เป็นสถานท่ีประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญจน สถานท่ีน้ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถานนิกายเยอรมัน
คาทอลิก เพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิโรมันอัน
ศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวท่ีสําคัญของเมืองแหงน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง

แฟรงกเฟรต

สถานีรถไฟนครแฟรงกเฟรต

 บาย

เป็นเมืองใหญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวันตกได
สบายๆ ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดาน
การเงิน นอกจากน้ียังเป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะดานการบิน เน่ืองจากทา
อากาศยานแฟรงคเฟิรตถือเป็นทาอากาศยานท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

สถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต เป็นสถานีรถไฟแหงหลักท่ีมีผูโดยสารมากท่ีสุดในเมืองแฟ
รงกเฟิรต ประเทศเยอรมนี มีผูโดยสารกวา 350,000 คนตอวัน จัดเป็นสถานีรถไฟท่ีมีผู
โดยสารมากท่ีสุดเป็นอันดับสองในประเทศเยอรมนี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ลักเซมเบิรก - สะพานโรมันกรุงลักเซมเบิรก - โบสถนอรธเทรอ
ดามกรุงลักเซมเบิรก - ศาลาวาการกรุงลักเซมเบิรก -
พระราชวังท่ีประทับของแกรนดดยุค - โบสถเซนตไมเคิลกรุงลักเซ
มเบิรก - ปอมโรมันกรุงลักเซมเบิรก - บรัสเซลล - อนุสรณอะ
โตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั่วโมง ตั้งแตวันท่ี 25 ตุลาคม 63 เป็นตนไป

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

จัตุรัสโรเมอร
จัตุรัสน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ําพุ
แหงความยุติธรรม ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางท่ีไดรับการบูรณะแลว
ปัจจุบัน จตุรัสโรเมอร ยังคงความงามสงารายลอมดวยสถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี
14

 คํ่า  Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Sued หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก นครรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรป
(2,586 ตร.กม.)

ผานชมยานเมืองเกาแหงลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดยุค ผานชมสะพานสมัยโรมัน โบสถนอเทรอดาม ประติมากรรมสําริด
ของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมือง พระราชวังท่ีประทับของแกรนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และปอม
ปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศนของเมืองท่ีบานเรือนตั้งเรียงรายอยูในแนวหุบเขาดูสวยงามย่ิง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิ
สัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต

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

จากนั้นเขาสู จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาซ (Grand Place) ท่ีมีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป ชม
ศาลาวาการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส

นําชมและถายรูปกับ เมเนเกนพีส (Manneken pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปัสสาวะอยาง
นารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจู
เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและปองกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพ่ือ
ระลึกถึงความกลาหาญ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสูท่ีพัก Holiday Inn Brussels หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ลักเซมเบิรก

สะพานโรมันกรุงลักเซมเบิรก

โบสถนอรธเทรอดามกรุงลักเซมเบิรก

ศาลาวาการกรุงลักเซมเบิรก

พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค

โบสถเซนตไมเคิลกรุงลักเซมเบิรก

 เชา

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

สะพานโรมันน้ีน้ีมีชื่อทางการวา Adolphe ท่ีน่ีเป็นสัญลักษณประจําชาติอยางไมเป็น
ทางการท่ีแสดงถึงความเป็นอิสระของลักเซมเบิรก และกลายเป็นหน่ึงในแหลงทองเท่ียว
หลักของเมืองลักเซมเบิรก

ท่ีน่ีดําเนินการสรางมาตั้งแตปี 1613 การกอสรางเป็นสถาปัตยกรรมในสไตลโกธิกผสม
เรอเนซองส โดยมีจุดเดนคือยอดแหลมสูง 3 ยอดท่ีมองเห็นไดแตไกล ตอมาไดเปล่ียนเป็น
โบสถคริสตคาทอลิก ไดมีการกอสรางตอเติมและบูรณะซอมแซมหลายครั้ง จนมีขนาด
ใหญขึ้น และในปี 1870 ไดรับการยกระดับเป็นมหาวิหาร Cathedral of Notre – Dame
ซ่ึงถือเป็นมหาวิหารแหงเดียวในประเทศลักเซมเบิรก

ท่ีน่ีเป็นศาลากลางประจํากรุงลักเซมเบิรก เป็นศูนยกลางของการปกครองทองถิ่นรวมถึง
การใชเป็นสํานักงานสวนตัวของนายกเทศมนตรี สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นระหวางปี
1830 ถึง 1838 มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นสรางขึ้นในสไตลนีโอคลาสสิก

สรางขึ้นเมื่อปี 1506 โดยเคานทซิเอกฟิลด ผูกอตั้งราชวงศลักเซมเบิรก ตั้งอยูทางตอนใต
ของเมืองหลวงลักเซมเบิรก ซ่ึงในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญ พระราชวังถูกสรางใน
ศิลปะแบบเรเนซองสซ่ึง เป็นสถาปัตกรรมเกาแกท่ีมีความงดงามอลังการท่ีสุดแหงหน่ึง
ของลักเซมเบิรก โดยในขณะน้ีเป็นท่ีประทับของแกรนดดยุคอ็องรีท่ี 1 แหงลักเซมเบิรก
ซ่ึงเป็นแกรนดดยุคองคปัจจุบัน ภายในพระราชวังมีหองตางๆ มากมายซ่ึงลวนแลวแต
ตกแตงอยางวิจิตรงดงาม เชน หองประชุม หองสัมมนา หองจัดเล้ียง และหองรับรองแขก
บานแขกเมือง และสวนหน่ึงของพระราชวังยังเป็นหองทํางานของอาคารรัฐสภาประจํากรุง
ลักเซมเบิรกอีกดวย

ท่ีน่ีเป็นโบสถโรมันคาทอลิกประจํากรุงลักเซมเบิรก เป็นศาสนสถานท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียัง
หลงเหลืออยูในเมืองลักเซมเบิรก ออกแบบดวยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมันและบาโร
กรวมกัน



วันท่ี 4

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ปอมโรมันกรุงลักเซมเบิรก
เป็นอดีตปอมปราการแหงกรุงลักเซมเบิรก ท่ีมีความสําคัญทางยุทธศาสตรอันย่ิงใหญ
สําหรับการควบคุมฝ่ังซายของแมน้ําไรนในกลุมประเทศตํ่า และพ้ืนท่ีชายแดนระหวาง
ฝรั่งเศสและเยอรมนี ปอมแหงน้ีไดชื่อวาเป็นหน่ึงในปอมปราการท่ีแข็งแกรงท่ีสุดของ
ยุโรป แตก็ทําใหเป็นหน่ึงในศูนยกลางความขัดแยงท่ีสําคัญในยุโรปเมื่ออดีตเชนกัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

บรัสเซลล

อนุสรณอะโตเมี่ยม

จัตุรัสแกรนดเพลซ

เมเนเกนพีส

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

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

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

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

 คํ่า  Holiday Inn Brussels หรือเทียบเทา



รอตเตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - ศาลาวาการประจําเมือง
รอตเทอรดาม - เฮก - อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (หอคอย
อัศวิน) - พระราชวังแหงสันติภาพ (ศาลโลกกรุงเฮก) - อัมสเต
อดัม - จัตุรัสดัมสแควร - เรดไรทสตรีท

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู รอตเตอรดัม (Rotterdam) เมืองทาหลัก และเป็นเมืองใหญอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยู
ริมฝ่ังแมน้ํามาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวเป็น "เมืองแหงสถาปัตยกรรม ปัจจุบัน
เมืองรอตเตอรดัมเป็นศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําใหท่ีน่ีมีระบบการขนสงท่ีดี

นําทานถายรูปกับ บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง
ซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนามวา Piet Bloem

แวะถายรูป ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม (City Hall of Rotterdam) หน่ึงในอาคารท่ีเกาแกของเมือง

นําทานเดินทางสู กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญอันดับท่ี 3 ของเนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและรอตเต
อรดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแหงรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทับของพระ
ราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย

นําทานผานชม อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ท่ีกษัตริยในอดีตใชเป็นท่ีวาราชการกับขาราชสํานัก ภายในเป็น
ลานกวางลอมรอบดวยอาคาร ตรงกลางมีน้ําพุสีทองสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีประชุมของอัศวินในสมัยกอน

จากนั้นนําทานถายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแหงสันติภาพ (Peace Palace) เป็นท่ีเก็บรักษากฎหมายระหวาง
ประเทศ (Seat of International law) ท่ีตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และ
เนติบัณฑิตยสถานแหงกรุงเฮกและหอสมุดอันล้ําคา และใหทานอิสระเดินเลน หรือเลือกซ้ือสินคาตางๆ บนถนน Dagelijkse
Groenmarkt

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสู กรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแลนด ทาน
สามารถเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคาท่ีบริเวณ จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองท่ีมีอนุสรณสงครามเพ่ือ
รําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองท่ีหลุยส โบนาปารต เคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวง
ท่ีจักรพรรดิ นโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

ใหเวลาทานเดินเลนอิสระ ยาน Red light district ใจกลางกรุงอัมสเตอรดัม ยานการคาเพศพาณิชท่ีถูกกฎหมาย อยูกลาง
เมืองอัมสเตอรดัม

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน

เดินทางเขาสูท่ีพัก Valk Hotel Schiphol A4 หรือเทียบเทา

รอตเตอรดัม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



บานลูกเตาไคกคูมูส

ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม

เฮก

อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (หอคอยอัศวิน)

พระราชวังแหงสันติภาพ (ศาลโลกกรุงเฮก)

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

อาคารซ่ึงรอดพนจากการโดนถลมเมืองโดยกองทัพของอดอลฟ ฮิตเลอร ในชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นหน่ึงในอาคารท่ีเกาแกของเมือง

เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอรดัม และรอตเทอรดาม โดยตัวเมืองนั้น
ตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศ นอกจากน้ียังเป็นท่ีตั้งของ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
และการพิมพ เป็นท่ีตั้งของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ หรือ "ศาลโลก"

เป็นอาคารรัฐสภาสมัยโบราณในยานบินเนนฮอฟของกรุงเฮก ท่ีมีลักษณะเป็นปราสาท
กอธิคสมัยศตวรรษท่ี 13 ท่ีกษัตริยในอดีตใชเป็นท่ีวาราชการกับขาราชสํานัก ภายในเป็น
ลานกวางลอมรอบดวยอาคาร ตรงกลางมีน้ําพุสีทองสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีประชุมของอัศวินใน
สมัยกอน มีฐานะหน่ึงในอาคารท่ีโดดเดนและเกาแกท่ีสุดในกรุงเฮก

ศาลโลก มีชื่อเรียกอยางเป็นทางการวา"ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ" (International
Court of Justice : ICJ) กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 มีฐานะเป็นองคกรหน่ึงขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) สํานักงานของศาลโลกตั้งอยูท่ีกรุงเฮก ประเทศ
เนเธอรแลนด หลักของศาลโลกมี 2 ประการ คือ 1. ตัดสินคดีพิพาทระหวางรัฐบาลของรัฐ
ภาคีท่ีเป็นสมาชิกของ UN และเป็นประเทศท่ียอมรับอํานาจของศาลโลก ซ่ึงปัจจุบันมีอยู
ท้ังหมด 62 ประเทศ จากสมาชิก UN รวม 188 ประเทศ นอกจากน้ียังรวมถึงสวิตเซอร
แลนด ท่ีมิไดเป็นสมาชิกของ UN แตยอมรับอํานาจของศาลโลก 2. วินิจฉัย ตีความ และ
ใหคําปรึกษา ในประเด็นปัญหาขอกฎหมายแกองคกรระหวางประเทศท่ียอมรับอํานาจของ
ศาลโลก ศาลโลก ประกอบดวย คณะผูพิพากษาตางสัญชาติกันจํานวน 15 คน

อัมสเตอรดัม บาย

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



วันท่ี 5 ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - หมูบานกังหันลมซานส
คันส - บาตาเวียสแตดแฟชั่นเอาทเลต - อัมสเตอดัม

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จัตุรัสดัมสแควร

เรดไรทสตรีท

เป็นจัตุรัสท่ีตั้งอยูพ้ืนท่ีใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม ซ่ึงมีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้น
ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
สถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจหลายแหง

เป็นยานท่ีประกอบดวยถนนหลายสายเชื่อมตอกัน และเป็นยานท่ีโสเภณีประกอบอาชีพ
ไดอยางถูกกฎหมายของเนเธอรแลนด จะมีการโชวสิ้นคาทางหนาตางรานโดยเปิดไฟ
นีออนเอาไว โดยทางเมืองไดเขาซ้ืออาคารหลายแหงซ่ึงเคยใชเป็นสถานบริการ โดยมี
เจตนาท่ีจะปิดหนาตางโชวสินคาเหลาน้ี และซองจํานวนมากเกี่ยวของกับการตมตุน, การ
คามนุษย และอาชญากรรมชนิดมีการจัดองคกรตางๆ โสเภณีหรือผูหญิงอาชีพพิเศษใน
เมือง ไอโฮเวิรน”ของเนเธอรแลนด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

 Valk Hotel Schiphol A4 หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัม โดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู รวมท้ังสภาพ
บานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ

นําเขาชม สถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูป
แบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกาย่ีหอ
ดังมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) ใหทานไดถายรูปเป็นท่ีระลึกกับกังหันลม สัญลักษณท่ี
สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชท่ีใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอม
เชิญเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก

จากนั้นเดินทางสู Batavia Stad Fashion Outlet ใหเวลาทานอิสระอิสระเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัยมีสินคาแบรนดเนม
ใหเลือกมากมายอาทิ เชน A Fish named Fred, Armani, BOSS, Calvin Klein, Diesel, Guess, Keds, Lacoste,
Michael Kors, NZA New Zealand Auckland, Samsonite, TW Steel และอ่ืนๆอีกมากมาย

เดินทางกลับสู กรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam)

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสูท่ีพัก Valk Hotel Schiphol A4 หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

 เชา

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

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหารจีน

หมูบานกังหันลมซานสคันส

บาตาเวียสแตดแฟชั่นเอาทเลต

อัมสเตอรดัม

 บาย

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

แหลงชอปป้ิงเอาทเลตท่ีอยูไมไกลจากอัมสเตอรดัม แหลงรวมสินคาแบรนดเนมตางๆ กวา
250 รานคา

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

 คํ่า  Valk Hotel Schiphol A4 หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

คณะท่ีเดินทางระหวางวันท่ี 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 10.25 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 05.55
น.

่ ่

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสูสนามบิน สนามบินสคิปโฮล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

11.15 น. ออกเดินทางสูสิงคโปร โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 323

***คณะท่ีเดินทางระหวางวันท่ี 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 10.25 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 05.55
น.***

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เชา

ชื่อเสียงของทาอากาศยานสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะทา
อากาศยานท่ีใหญและมีความสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน

 กิจกรรม เชา

05.55 น. ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

07.10 น. ออกเดินทางตอสูประเทศไทย โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 970

***คณะท่ีเดินทางระหวางวันท่ี 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 07.15 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 08.40
น.***

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานชางกี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



คณะท่ีเดินทางระหวางวันท่ี 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 07.15 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเวลา 08.40
น.

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



เง่ือนไข
บริษัทฯ ของสงวนสิมธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากการเหตุผลของสถาพอากาศ

ฤดูกาล เหตุการณตางๆ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเป็นหลัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

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) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 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, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 20 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

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

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (10 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร)

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

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เนเธอรแลนด) 
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชั้น 29) *** ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 30 วันทําการ ใน
ระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทัวรใหรับทราบตั้งแตท่ีทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไขใน
การขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี**
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**                   
                                                         

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

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ
กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่อง
ประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการทํางาน  

-    เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-    เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)
-    นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
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MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)
-    กิจการท่ีไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน
-    กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย

4. หลักฐานการเงิน

4.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 3 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 15 วันกอนวันนัดย่ืนวีซา
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง 
     4.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจาของบัญชี   
(ผูท่ีออกคาใชจายให) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกด
ชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร เป็นฉบับภาษาอังกฤษ 
     4.2.2. ถายสําเนา Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย แนบมากับเอกสารของผูเดินทาง
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน**

5. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 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 บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาย่ืนวีซากับบุตรดวย ท้ังสองทาน

6. เอกสารสวนตัว

-    สําเนาทะเบียนบาน
-    บัตรประชาชน
-    สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)
-    ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-    ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

7. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้นเอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับ
เปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

**เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม**

**หากทานเคยโดนปฏิเสธการขอวีซามากอน กรุณาแจงเจาหนาท่ีทัวรใหรับทราบตั้งแตท่ีทานทําการจองทัวรเขามา เพ่ือทําการแกไขใน
การขอวีซาในครั้งน้ี มิฉะนั้นหากทานไมแจงใหทราบ อาจจะมีผลเสียตอการขอวีซาของทานในครั้งน้ี**

**การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น**

หมายเหตุ
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. ท่ีน่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
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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

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


