#16154 ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอรแลนด
8 วัน 5 คืน หมูบานกีรธูน มหาวิหารแหงโคโลญจน ลองเรือ
หลังคากระจก บิน EK

ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอรแลนด ลองเรือแมนํ้าแซน ประตูชัย
หางแกลอรี่ลาฟาแยส พิพิธภัณฑลูฟว หอไอเฟล อโตเมี่ยม หมูบานกังหันลม
หมูบานโวเลดัม

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดูไบ

2

ทา อากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - ลองเรือแมนํ้า แซนน - ประตูชัยนโปเลียน หา งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

3

หอไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - โบสถมาเดอรีน - พิพิธภัณฑลุฟว บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส

4
5



โรมอนดเอาทเลต - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน







หมูบา นกีธูรน - หมูบา นกังหันลมซานสคันส - อัมสเตอรดัม












โรงแรม



-



Mercure Cdg
Airport หรือเทียบ
เทา



Gresham
Belson Hotel
หรือเทียบเทา



Bestestern
Leverkusen
Hotel หรือเทียบ
เทา



Princess Hotel
Amersfoort
Hotel หรือเทียบ
เทา

6

ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร







Princess Hotel
Amersfoort
Hotel หรือเทียบ
เทา

7
8

โวเลนดัม - ทา อากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล







-

ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

11 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

23 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

3 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

14 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

24 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

4 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

14 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

25 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

4 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

15 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

24 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

8 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

17 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

22 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

5 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

14 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

24 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63

฿47,900

฿47,900

฿47,900

฿8,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดูไบ
บาย
17.00 น. นํ าคณะเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน เตอร T สายการบิน เอมิเรตส (EK) เจาหน าที่
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัต รโดยสารที่นั่งกอนขึ้นเครื่อง
คํ่า
20.35 น. นํ าทานออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373
00.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บาย

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานดูไบ

คํ่า

สนามบินเมืองดูไบ เป็ นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็ น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญมาก



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

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - ลองเรือแมนํ้าแซนน ประตูชัยนโปเลียน - หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เชา
08.00 น. นํ าทานเดินทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวเชิญทานเดิน
ทางตอโดยรถโคชปรับอากาศเขาสูต ัว เมืองปารีส (PARIS) เมืองที่แมกระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูนอกเมืองหรือตางจังหวัด
่

หรือตางแควนแดนไกล กลาววา ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับความงาม
และความมหัศจรรยของกลุมอาราม
นํ าทาน ลองเรือแมนํ้าแซน ชมวิวทิวทัศน ของเกาะอิล เดอ ฟรองซทามกลางแสง สี และสถาปั ต ยกรรม สถานที่ราชการและ
อาคารอันสําคัญของปารีส ซึ่งตางอนุรักษความงดงามคลาสลิคไวไดอยางงดงามน าประทับใจ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทาน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแหงเมืองหลวงของโลก ถายรูปคูกับ ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจานโป
เลียนอารค เดอทริออม ใหทานชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่มีช่ อ
ื เสียง ณ หางแกลอรี่ลาฟาแยส เชน หลุยส, พราดา, กุชชี่, ชา
แนล, เฟนดิก, นาฬิกา, นํ้ าหอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Mercure Cdg Airport หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล
หรือเรียกโดยทั่วไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูที่รัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 25 กิโลเมตร นั บเป็ นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็ นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย

ปารีส
ปารีส เป็ นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปั จจุบันกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่ งของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก

ลองเรือแมนํ้าแซนน
ลองเรือในแมนํ้าแซนน ที่เป็ นแมนํ้าสายหลักทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ฝรั่งเศส ทั้งยังเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนั กทองเที่ยวสูงสุดแหงหนึ่ งใน
กรุงปารีสอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ประตูชัยนโปเลียน
เป็ นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัต ุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็ นที่รูจักกันในนาม จัต ุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป -เซลิเซส
ประตูชัยแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อเป็ นการสดุดีถ ึงวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสงครามนโปเลียน และในปั จจุบันยังเป็ นสุสานของทหาร
นิ รนามอีกดวย

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต
เป็ นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สถานที่แหงนี้ เป็ น
สวรรคของนั กช็อปปิ้ งสินคาแบรนดเนมที่ นิ ยมความหรูหรา ลํ้าสมัย ทั้งเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิต ภัณฑต กแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นที่นี่ถ ูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมต กเทรนดอยูต ลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอื่นๆเสมอ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

 Mercure Cdg Airport หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

หอไอเฟล - ถนนชองเอลิเซ - จัตุรัสคองคอรด - โบสถมาเด
อรีน - พิพิธภัณฑลุฟว - บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเมี่ยม จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็ นสัญลักษณของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย ดวย
ความสูง 984 ฟุต สรางดวยโครงเหล็กทั้งหมด ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มีต นไมเรียงรายทั้งสองขาง
ทางอยางน าเดินเลน ตนแบบถนนราชดําเนิ น ปล็าชเดอลา ค็องคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) จัต ุรัสแหงความ
สามัคคี โบสถแมดดิแลน ที่สรางแบบกรีกโบราณ
จากนั ้นถายรูปกับปิ ระมิดหน าพิพิธภัณฑลูฟว หรืออดีต พระราชวังลุฟว
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ชม อโตเมี่ยม สัญลักษณของงานเอกซโปร ที่
ปั จจุบันใชเป็ นอาคารพิพิธภัณฑที่มีดานบนเป็ นหองจัดเลี้ยงและรานอาหาร
นํ าทานชม จัต ุรัสลาก็รอง ปาลาช จัต ุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแหงหนึ่ งของยุโรปโดยเฉพาะดานที่เป็ นศาลากลางเป็ นศิลปะ
แบบโกธิคมีรูปปั้ นตามจั่วตางๆสวยงามมาก รายรอบจัต ุรัสนี้ จะมีรานขายดอกไม และรานขายของที่ระลึกประเภทตาง ๆ คุณภาพ
ดีสําหรับนั กทองเที่ยว
นํ าทานผานชม รูปปั้ นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน าตาน ารักน าเอ็นดู กําลังปั สสาวะ
(ซึ่งเป็ นนํ้ าพุ)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร อาหารจีน
พักที่ Gresham Belson Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หอไอเฟล
เป็ นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่ Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็ นหนึ่ งในสิ่ง
ปลูกสรางที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโลก

ถนนชองเอลิเซ
เป็ นถนนสายที่สวยงามและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของปารีส และเป็ นยานการคาที่ประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซึ่งถือวาเป็ นยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในปารีส สองขาง
ทางมีต นเชสตนัต ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนนี้ มีช่ อ
ื เสียงและไดรับ
การยกยองไปทั่วโลก เป็ นหนึ่ งในสุดยอดสถานที่สําหรับชอปปิ้ งและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิ ดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

จัตุรัสคองคอรด
จัต ุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็ นจัต ุรัสที่กวางใหญที่สุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่ 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานที่เป็ นลานประหารชีวิต พระเจาหลุยสที่ 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัต ุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญที่จัต ุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็ นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิ ต ขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็ นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็ นลักษณะเหมือนปิ รามิด และมักนิ ยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

โบสถมาเดอรีน
โบสถลามาดแลน (ฝรั่งเศส: L'église de la Madeleine) มีช่ อ
ื เรียกเต็มวา โบสถนักบุญ
มารียชาวมักดาลา (ฝรั่งเศส: L'église Sainte-Marie-Madeleine) เรียกกันอยางลําลอง
ในฝรั่งเศสวา มาดแลน เป็ นโบสถสําคัญในคริสตจักรนิ กายโรมันคาทอลิก ในสังกัดอัคร
มุขมณฑลปารีส ที่สรางอุทิศแกนักบุญมารียชาวมักดาลา ถือเป็ นสถานที่สําคัญในกรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูในเขตที่ 8 ติดกับจัต ุรัสเดอลากงกอรด ทางดานทิศใต ทิศ
ตะวันออกติดกับจัต ุรัสว็องโดม และทิศตะวันตกติดกับโบสถแซ็ง-โอกุสแต็ง

พิพิธภัณฑลุฟว
เป็ นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด เกาแกที่สุด และใหญที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
พิพิธภัณฑแหงนี้ เคยเป็ นพระราชวังหลวงมากอน จัดแสดงศิลปะที่มีคุณคาระดับโลก
มากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็กซาน
ดรอส นอกจากนี้ พิพิธภัณฑที่นี่ยังเป็ นสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดใน
กรุงปารีส



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

อนุสรณอะโตเมี่ยม
สิ่งกอสรางที่ต ั้งอยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็ นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหนึ่ ง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็ นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีนํ้าหนั กประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็ นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนี ยม ที่สะทอนแสงแดดเป็ นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิต ย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็ นสองชั้น

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน
 Gresham Belson Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

โรมอนดเอาทเลต - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู OUTLET เพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมในราคาถูกๆ ตามอัธยาศัย
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน ชม มหาวิหารแหงโคโลญจน (COLOGNE CATHEDRAL) สัญลักษณแหงเมืองโคโลญ
จน เป็ นมหาวิหารสไตลโกธิกในชวงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็ นที่เก็บรักษาหีบทองคําบรรจุอัฐิของกษัต ริยเป็ นรูปสามเหลี่ยมหน า
จั่ว ฐานแคบสรางในปี 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณในปี 1880 และครั้งหนึ่ งสมเด็จพระปิ ย
มหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย
่

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Bestestern Leverkusen Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



โคโลญ

บาย

เมืองโคโลญจน เป็ นที่มาของนํ้ าหอมชนิ ดหนึ่ งที่เรียกวาออดิโคโลญจน ทั้งนี้ เพราะผูผลิต
นํ้ าหอมชนิ ดนี้ ต ั้งอยูในเมืองนี้ เสน หของโคโลญจน ที่พิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิ วาล เทศกาลนี้ เริ่มขึ้นในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนิ นตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวทั้งเมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง

มหาวิหารโคโลญจน
เป็ นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกที่สําคัญในเมืองโคโลญ เป็ นสถานที่ประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญ สถานที่นี่มีช่ อ
ื เสียงในฐานะเป็ นที่ศาสนสถานนิ กายเยอรมันคาทอลิก
สถานที่แหงสรางขึ้นมาเพื่อเป็ นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหากษัต ริยแหงจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิส
์ ิทธิแ์ ละเป็ นสถานที่เก็บหีบสามกษัต ริยไว ณ ที่แหงนี้ ดวย ปั จจุบันเป็ น
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองแหงนี้ มีผูเยี่ยมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Bestestern Leverkusen Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หมูบานกีธูรน - หมูบานกังหันลมซานสคันส - อัมสเตอรดัม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นเดินทางตอสู เมืองกีรยธอรน เมืองที่สวยงามมากๆ เป็ นหมูบานเล็กๆ ที่ใชการสัญจรไปมาโดยการใชเรือ ที่เรียกกลาว
ขานกันวา หมูบานไรถ นน (ไมรวมคาลองเรือ ทานละประมาณ 5 ยูโร)
นํ าทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม (ซานสคาน) ทานจะไดถ ายรูปอันสวยงามของเหลาบันดา กังหันลม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร อาหารพื้นเมือง

้

่

่

่

้

่

จากนั ้นเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด หรือประเทศที่แผนดินตํ่า ซึ่งพื้นดินตํ่ากวา
ระดับนํ้ าทะเล และสรางเมืองโดยการทําเขื่อนกั้นนํ้ าตั้งแตสมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซึ่งอัมสเตอรดัม จะมีเกาะ
เล็กเกาะน อยกวา 70 เกาะ เกาะเหลานี้ แบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหวาง
คลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปั จจุบันวาเวนิ สแหงทะเลเหนื อ
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Princess Hotel Amersfoort Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกีธูรน
ชมเมืองที่ไดรับฉายาวา เวนิ สแหงเนเธอรแลนด " เมืองเล็กๆที่มีผูคนอาศัยอยูประมาณ
2,600 คน เป็ นหมูบานที่ปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให
ปราศจากมลพิษ ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร

หมูบานกังหันลมซานสคันส
หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนื อหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑเปิ ดใหเขาชมวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของ
ชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุต สาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทํา
หน าที่ผลิต นํ้ ามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

อัมสเตอรดัม
เป็ นเมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอัมสเตล (Amstel) ที่นี่รายลอมไป
ดวยทัศนี ยภาพงดงามและสถาปั ต ยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศ
แสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่นาสนใจ เพราะ
อัมสเตอรดัมถือเป็ น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ที่ผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุก
แหง



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 Princess Hotel Amersfoort Hotel หรือเทียบเทา
ไมรวมคาลองเรือ ทานละประมาณ 5 ยูโร
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม ที่ทานจะไดสัมผัสกลิ่นอายและความเป็ นอยูอยาง ใกลชิด

นํ าทานชม การสาธิต การเจียระไนเพชร ชมยานแหลงเพศพาณิชย ชมบริเวณยานดัมสแควร ถายรูปกับพระราชวังเกาและ
อนุสาวรียทหารหาญ
บาย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระใหทานไดชอปปิ้ งยานดัมสแควร ตามอัธยาศัย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Princess Hotel Amersfoort Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือกระจก
เป็ นเรือหลังคากระจก ที่จะลองไปตามลําคลองของแมนํ้าอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน
แบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผาน
บานเรือที่จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง

บริษัทเจียระไนเพชร
สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิต การเจียระไน
เพชร ที่มีช่ อ
ื เสียงของโลก



จัตุรัสดัมสแควร

บาย

ตั้งอยูใจกลางเมือง และชื่อของจัต ุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซึ่ง
มีที่มาจาก ‘เขื่อนที่อยูริมแมนํ้าอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้นในบริเวณจัต ุรัส
เมื่อปี คริสตศักราช 1200 และปั จจุบันจัต ุรัสแหงนี้ เป็ นสถานที่ต ั้งของสถานที่ทองเที่ยวน า
สนใจหลายแหง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Princess Hotel Amersfoort Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 7


กิจกรรม

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

โวเลนดัม - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
่

่

นํ าทานเดินทางสู หมูบานโวเลดัม ซึ่งเป็ นหมูบานชาวประมงที่สวยสดงดงาม บนถนน HEAVEN STREET ทานจะไดรูวา
สวยงามสมชื่อกับถนนขนาดไหน
*** เดือนมีนาคมรวมเขาสวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟดวยแลว ***
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
คํ่า
22.00 น. นํ าทานออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK150



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล

บาย

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั ้นโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปี ที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอื่นๆที่มักเกิดอุบัต ิเหตุ ซึ่งเจาหน าที่หอควบคุมการบินบางคนเปิ ดเผยวาใชวานั กบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนํ าของเจาหน าที่หอควบคุมการบิน



หมายเหตุ

วันที่ 8


กิจกรรม

*** เดือนมีนาคมรวมเขาสวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟดวยแลว ***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
07.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องทีด
่ ูไบ
คํ่า
18.40 น. นํ าทานเดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
สนามบินเมืองดูไบ เป็ นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็ น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด มีขนาดใหญมาก



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได
เชน การนั ดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใช
จายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง
ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหน าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ….
หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัท หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด
ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด
เชน ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ น
ได (นํ้ าหนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจา
หน าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน( ผูใหญ )
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนี ยมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัต ราคาบริการ โดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า
เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับ
ทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต าม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูต มีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่ม
เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
ทางบริษัทฯ เป็ นแคต ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัต ิวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถาน
ทูต ฯเทานั ้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั ้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหน าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน และ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ น
ื เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ น
ื ชักชวนผูผ่ น
ื ใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเป็ นสวนใหญ)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต ํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น
่

้

่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ต องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)
ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการ
เดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนั กงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั ้นได
ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน
เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองกอนลวงหน า พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉะนั ้นทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท
์ ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไม
ผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั ้น(ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตอง
อยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุต ามรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่)
-คาประกันอุบัต ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัต ิเหตุ และเจ็บป วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิ นและการ
เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั ้น)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5
ลานบาท]เทานั ้น
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาวีซาเชงเกน
10. คาทิป

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมจัดทําหนั งสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางของไทย
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกิน จาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดิน
ทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต องการใบกํากับภาษี
4. คาอาหารที่ไมไดระบุในรายการ
5. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
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6. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
7. คาบริการพิเศษตางๆ
8. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจารณาวีซาเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูต งายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรต เดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหน าเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัต ิวีซาได (กรณีถ ามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเป็ นผูรับผิดชอบเทานั ้น)
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูต างประเทศ จะตองดําเนิ นเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ต นพํานั กหรือศึกษา
อยูเทานั ้น
4. หนั งสือเดินทางตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน โดยนั บวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปยื่นคํารองขอทําหนั งสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่ องจากประวัต ิการ
เดินทางของทานจะเป็ นประโยชน อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหน าหนั งสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ํ่า
กวา 3 หน า
5. ทานที่ใสปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนั งสือเดินทางนั ้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็ นหนั งสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉี กขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการขึ้นราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการ
เดินทางและ คายื่นวีซา **
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน
ของคณะผูเดินทางเป็ นสําคัญ
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและ
ลูกคา**
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิ ดทําการในวันอาทิต ย, ขอสงวนสิทธิก
์ ารยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั ้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
ขอความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ าสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัต ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบัต ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัต ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่ องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต ามความจําเป็ น
่

้

้

้

หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึ งถึงผล
ประโยชน ต ลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางเก็บคามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร
กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
/ คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึ ง)
กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัต ิเหตุ,เจ็บป วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยต ามที่ทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั ้น ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต างประเทศ (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตาง
ประเทศ) ทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนี ยมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

