


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินแฟรงคเฟิรต	-	ปราสาทไฮเดลเบิรก	-	กรุงลักเซม
เบิรก	-	โบสถนอรธเทรอดามกรุงลักเซมเบิรก

DOUBLE	TREE	BY
HILTON	HOTEL,
LUXEMBOURG	หรือเทียบ
เทา

3 กรุงบรัสเซลล	-	เมเนเกนพีส	-	จัตุรัสกรองดปลาสต	-	อนุ
สรณอะโตเมี่ยม	-	เมืองบรูจส	-	เมืองเกนต

GHENT	MARRIOTT
	HOTEL,	GHENTหรือเทียบ
เทา

4 เมืองรอตเตอรดัม	-	Kubuswoningen	-	กรุงเบิรน	-	เมืองลิซ
เซ	-	สวนเคอเคนฮอฟ	-	เมืองรอตเตอรดัม

DOUBLE	TREE	BY
HILTON,	AMSTERDAM
หรือเทียบเทา

5 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	รองเทาไม	-	เมืองโวเลนดัม	-
เมืองรอตเตอรดัม	-	จัตุรัสดัมสแควร	-	ลองเรือกระจก

DOUBLE	TREE	BY
HILTON,	AMSTERDAM
หรือเทียบเทา

6 เมืองโคโลญ	-	มหาวิหารโคโลญจน	-	นถนนชิลเดอรกัซเซ
นําทานเขาสูที่พัก
PULLMAN	HOTEL,
COLOGNE	หรือเทียบเทา

7 บ็อบพารด	-	นครแฟรงกเฟิรต	-	จตุรัสโพสตแดมเมอร	-
สนามบินแฟรงคเฟิรต

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

5	เม.ย.	60	-	12	เม.ย.	60 83,900	บาท 79,900	บาท 75,900	บาท 15,900	บาท



คํ่า
21.00	น.	พรอมคณะ	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เคานเตอร	D	สาย

การบินไทย	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
23.45	น.	ออกเดินทางสู	แฟรงคเฟิรต	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	920

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา
06.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองแฟรงคเฟิรต	ประเทศเยอรมนี
เดินทางเขาสู	เมืองไฮเดลเบิรก	(ใชเวลาประมาณ	1	ชม.)
นําทานชม	ปราสาทไฮเดลเบิรก	(ชมดานใน)	ปราสาทเกาแกที่มีชื่อเสียงทางดานการทองเที่ยวมากที่สุด

ของเมือง
บาย
นําทานเดินทางสู	เมืองลักเซมเบิรก	ประเทศลักเซมเบิรก	(ใชเวลาประมาณ	3	ชม.)	นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาด

เล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป	เป็นศูนยกลางการปกครอง	และการทองเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่
ประกาศยกยองโดยองคการยูเนสโก	ชมยานเมืองเกาแกรนดดยุค	ชมโบสถนอรธเทอดามประติมากรรมสําริด
ของแกรนดดัชเชสชารล็อตต	และศาลาวาการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

ปอมปราการยุคกลางที่แข็งแกรงแหงน้ีสรางขึน้ในศตวรรษที่สิบสาม
โครงสรางปอมสวนใหญยังคงตั้งตระหงานอยู	แมวาจะเผชิญกับไฟไหม	ฟาผา
และสงครามมายาวนานนับศตวรรษ	ในอดีตที่น่ีมีทั้งแขกผูมาเยือน	นักโทษ
และผูมีเกียรติ	สวนของปราสาท	สรางขึน้ในชวงกลางศตวรรษที่สิบหก	มีความ
สวยงามอยางยิ่ง	และเป็นการจัดสวนขั้นสูงที่ไดรับการยอมรับทั่วทั้งยุโรปวา
เป็นสิ่งมหัศจรรยอันดับที่แปดของโลก



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองหลวงของราชรัฐลักเซมเบิรก	ในเมืองยังมีสิ่งกอสรางทาง
ประวัติศาสตรอยาง	ปราสาทลักเซมเบิรก	ที่สรางโดยชนแฟรงคในชวงยุค
กลางตอนตนในบริเวณที่เริ่มกอตั้งเมือง	เมืองลักเซมเบิรกตั้งอยูใจกลางของ
ยุโรปตะวันตก	ตั้งอยูหางจากกรุงบรัสเซลส	188	กม.,	หางจากกรุงปารีส	289
กม.,	ตั้งอยูหางจากโคโลญ	190	กม

ดําเนินการสรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1613	การกอสรางเป็นสถาปัตยกรรม	ใน
สไตลโกธิกผสมเรอเนซองส	โดยมีจุดเดนคือยอดแหลมสูง	3	ยอดที่มองเห็นได
แตไกล	ตอมาไดเปลี่ยนเป็น	โบสถคริสตคาทอลิก	ไดมีการกอสรางตอเติมและ
บูรณะซอมแซมหลายครั้ง	จนมีขนาดใหญขึน้	และในปี	ค.ศ.	1870	ไดรับการ
ยกระดับเป็นมหาวิหาร	Cathedral	of	Notre	–	Dame	ซึ่งถือเป็นมหาวิหารแหง
เดียวในประเทศลักเซมเบิรก

	รับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมือง
	DOUBLE	TREE	BY	HILTON	HOTEL,	LUXEMBOURG	หรือเทียบเทา

เชา
เดินทางสู	เมืองบรัสเซล	ประเทศเบลเยีย่ม	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)	เมืองหลวงของประเทศ

เบลเยี่ยม	และเป็นศูนยกลางหรือเมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
ชม	หนูนอยแมนเนเกนพิส	สัญลักษณของบรัสเซล	ที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึง	เด็กชายที่มาพบสายชนวนระเบิด

กําลังติดไฟ	จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและปองกันเมืองไวได
เดินทางสู	จตุรัสกรองด	ปลาซ	เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป	เป็นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปัตยกรรม

ทั้งบารอค	โกธิค	นีโอ-โกธิค	และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโกยกยองใหเป็นมรดกโลกตั้งแตปี	ค.ศ.1983
ชม	อะตอมเมีย่ม	สิ่งกอสรางที่สําคัญเมื่อครั้งงานจัดแสดงสินคาโลก	เวิรลดเอ็กซโป	เมื่อปี	1958	อะตอมเมี่

ยม	สถาปัตยกรรมสําหรับโลกอนาคต
บาย
นําทานเดินทางสู	เมืองบรูจ	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.	20	นาที	เมืองเกาที่ลอมรอบดวยสะพานเล็กๆ	ที่

ตั้งครอมอยูเหนือลําคลองบานหลังคาทรงจั่ว	ซึ่งไดชื่อวาสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม	และไดรับการอนุรักษไวเป็น
อยางดีจนเป็นเมืองที่สวยมากอีกแหงหน่ึงของยุโรป
เดินทางสูเมือง	เกนต	ใชเวลาเดินทางทางประมาณ	50	นาที	เมืองเกนต	เมืองที่มีขนาดใหญเป็นอับดับสี่ของ

เบลเยี่ยม	เมืองแหงน้ีมีเสนหไมแพเมืองบรูจ	ถนนหนทางทั่วเมืองปูหินแบบโบราณ	ในยุคกลาง	เมืองเกนตไดชื่อ
วาเป็นรองปารีสเพียงแหงเดียว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล



เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

เคยถูกโจมตีโดยทหารฝรั่งเศสจนเสียหายหนัก	กอนจะไดรับการบูรณะ
ซอมแซมในปี	ค.ศ.	1695	และอยูยืนยงจนถึงปัจจุบัน	ในแตละวันจะเห็นนักทอง
เที่ยวทั้งในและตางประเทศมาชื่นชมจัตุรัสแหงน้ีอยางมากมาย	โดยเฉพาะยาม
คํ่าคืนที่มีการเปิดไฟประดับประดาสวยงาม	และดวยความงดงามอยางที่กลาว
ทําใหจัตุรัสน้ีไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1998

สิ่งกอสรางที่ตั้งอยูกรุงบรัสเซลส	เมืองหลวงของประเทศ	ถือกันวาเป็นสิ่ง
มหัศจรรยอีกอยางหน่ึง	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ในงาน	World	Expo
โครงสรางเป็นเหล็ก	มีความสูง	102	เมตร	มีน้ําหนักประมาณ	2,400	ตัน	ใน
แตละอะตอมทําเป็นทรงกลม	มีเสนผานศูนยกลางยาว	18	เมตร	หอหุมดวยอลู
มิเนียม	ที่สะทอนแสงแดดเป็นประกาย	เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย	ทรงกลม
แตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

เมืองบรูจจ	เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่โดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม
เมืองน้ีถูกลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น	ซึ่งนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูใน
สมัยกอนวิธีหน่ึง	ในปัจจุบัน	บานเรือน	อาคาร	และโบสถ	ยังคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ	เฟลมมิช	และเรเนซอง	ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนต
ขลัง

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันออกใน
บริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม	เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่
ปากแมน้ําสเกลตและแมน้ําลูส	ในยุคกลางเกนตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดและ
มั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป	ในปัจจุบันเป็นเมืองทาและเป็นที่ตั้งของมหา
วิทยาลัยเกนต

	รับประทานอาหารคํ่าแบบพื้นเมือง
	GHENT	MARRIOTT		HOTEL,	GHENTหรือเทียบเทา

เชา
นําทานเขาสู	รอตเตอรดัม	ประเทศเนเธอรแลนด	(ใชเวลาประมาณ	2.30	ชม.)	เมืองทาที่ใหญที่สุดแหง

หน่ึงของโลกและเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด



เดินทางสู	ตึกทรงลูกเตา	ไดไอเดียมาจากหนังสือนิยายเลมหน่ึงในอดีต	โดยตึกทรงลูกเตาติดกันหลาย	ๆ	ลูก
น้ี	คือ	อพารทเมนทหรือออฟฟิศขนาดเล็ก	ใหคนเชาอยูไดจริง
บาย
เดินทางสู	กรุงเฮก	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)	เมืองใหญเป็นอันดับ	3	ของเนเธอรแลนด	ที่ตั้งของ

หนวยงานราชการ
จากน้ันเดินทางสู	เมืองลิซเซ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	50	นาที)	พาทานตื่นตาตื่นใจไปกับทิวลิปนานาพันธุ

หลากสีสัน	ณ	เทศกาลดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ	สวนที่ตั้งอยูกลางทุงบริเวณชานเมืองลิซเซ	ชวงฤดูใบไมผลิ
ของทุกๆปีนักทองเที่ยวจะเดินทางไปเพื่อเยี่ยมชมแปลงดอกไมหลากหลายชนิดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน
ออกดอกใหชมตลอดชวงระยะเวลาที่เปิดใหชมซึ่งสวนแหงน้ีเปิดใหชมตั้งแตกลางเดือนมีนาคม	จนถึงปลายเดือน
พฤษภาคม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองรอตเทอรดัม	เมืองใหญอันดับสองในประเทศเนเธอรแลนด	และมีทาเรือที่
ใหญที่สุดในโลก	มีตําแหนงที่ตั้งที่แมน้ํา	Rhine-Meuse-Scheldt	delta	ไหลผาน
และเป็นใจกลางของการเดินทางทั้งรถไฟ,	ถนน,	เครื่องบิน	และการเดินทาง
ทางน้ําจึงถูกเรียกกันวา	“Gateway	to	Europe”	มีชื่อเสียงทางดาน
เศรษฐศาสตร	และสถาบันสถาปัตยกรรมแหงเนเธอรแลนด	ชมเมืองรอตเทอร
ดามที่มีลักษณะตางจากเมืองอื่น	ๆ	ในเนเธอรแลนดคือเป็นเมืองที่มี
สถาปัตยกรรมยุคใหม	ในปี	ค.ศ.	2007	ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเป็น
"เมืองแหงสถาปัตยกรรม"

1	ในสัญลักษณของเมืองมีถึง	40	หลัง	ตั้งตอเรียงกัน	45	องศา	ใจกลางเมือง
รอทเทอดัม	Cube	Houses	การออกแบบของเขาตองการนําเสนอถึงบานที่
สรางดวยไมทั้งบาน	และเป็นหมูบานที่อยูใจกลางเมืองใหญได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารไทย

เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนด	เป็นเมืองที่มีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดย
เฉพาะสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑสําคัญๆจํานวน
มาก	ติดอันดับ	1	ใน	10	เมืองที่ผูคนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

ตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด	มีประชากรของ	21,864	คน	เป็น
ศูนยกลางการคาดอกไมที่ใหญที่สุดในประเทศเนเธอรแลนด	หางจาก
อัมสเตอรดัม	29	กม.	ปัจจุบันเนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปได
มากกวา	3,000	ชนิด	มีสีมากวา	400	สี	ปัจจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไป
กวารอยประเทศทั่วโลก	เมืองลิซเซยังเป็นแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
จากทั่วโลกมาเยี่ยมชมดอกไม



เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	ดวยทิวลิปที่มีมากกวา	7	ลานตนในแตละ
ปี	รวมทั้งไมหัวอื่นๆ	เชน	ลิลลี่	แดฟโฟดิล	นาซิสซัส	และไฮยาซินธ	จะออกดอก
บานสะพรั่งดูละลานตา	สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม	ประกอบไปดวย
ตนไมนอยใหญอันเกาแก	มีทางเดินอันรมรื่น	มีงานประติมากรรมประดับสวน
อยูเป็นระยะ	มีสระน้ําและน้ําพุ	มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ	เกี่ยวกับดอกไม
มากมาย

เมืองรอตเทอรดัม	เมืองใหญอันดับสองในประเทศเนเธอรแลนด	และมีทาเรือที่
ใหญที่สุดในโลก	มีตําแหนงที่ตั้งที่แมน้ํา	Rhine-Meuse-Scheldt	delta	ไหลผาน
และเป็นใจกลางของการเดินทางทั้งรถไฟ,	ถนน,	เครื่องบิน	และการเดินทาง
ทางน้ําจึงถูกเรียกกันวา	“Gateway	to	Europe”	มีชื่อเสียงทางดาน
เศรษฐศาสตร	และสถาบันสถาปัตยกรรมแหงเนเธอรแลนด	ชมเมืองรอตเทอร
ดามที่มีลักษณะตางจากเมืองอื่น	ๆ	ในเนเธอรแลนดคือเป็นเมืองที่มี
สถาปัตยกรรมยุคใหม	ในปี	ค.ศ.	2007	ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเป็น
"เมืองแหงสถาปัตยกรรม"

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	DOUBLE	TREE	BY	HILTON,	AMSTERDAM	หรือเทียบเทา

เชา
นําทานเดินทางสู	หมูบานซานส	สคันส	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูชาวดัชต

ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษที่	17-18	เพี่อผลิตกระดาษหรืองานไม	ภายใน
เมืองยังมีพิพิธภัณฑเบเกอรี่	ชีสฟารม	รานขายเครื่องกาแฟและชา
จากน้ันเดินทางสู	รานรองเทาไม	หน่ึงในสัญลักษณของฮอลแลนด	เน่ืองดวยเนเธอรแลนดเป็นประเทศลุมน้ํา

ในพื้นที่ตอนเหนือของยุโรป	ชาวดัตชยุคกอนจึงนําไมเน้ือแข็งมาทํารองเทา	เพื่อปองกันความชื้นและน้ํากัดเทา
ปัจจุบันยังเป็นอุปกรณสําคัญที่เกษตรกรดัตชนิยมใชกันอยู
เดินทางสู	หมูบานประมงโวเลนดัม	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)	ฉายา	ไขมุกแหงซุยเดอรซี	เมือง

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศเนเธอรแลนด
บาย
จากน้ันเดินทางสู	เมืองอัมสเตอรดัม	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)	ชมจัตุรัสดัมสแควร	ศูนยกลาง

ของเมืองที่มีอนุสรณสงคราม	เพื่อลํารึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	และอดีตศาลาวาการเมืองที่
สรางขึน้ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่	17	ผานชมยานเรดไลท	แหลงทองเที่ยวยามราตรีซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง
อัมสเตอรดัม
จากน้ันพาทาน	ลองเรือหลังคากระจก	ชมวิวรอบคลองของเมืองที่จะใหทานไดเห็นบานเรือนของชาวดัชตที่

สรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ	มีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคาร	เอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบาน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



หมูบานกังหันลม	ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม	มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรม
มาตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ
งานไม

โรงงานรองเทาไม	เป็นโรงงานที่ผลิตรองเทาจากไมพลับเพลา	ที่ใชมาตั้งแต
สมัยโบราณ	เพราะวาประเทศเนเธอรแลนด(ฮอลแลนด)เป็นประเทศอยูในเขต
ที่จัดไดวามีความชื้นสูง	ชาวดัสตจึงคิดประดิษฐรองเทาที่มีประสิทธิภาพกัน
ความชื้นไดสูง	และรองเทาไมน่ียังมีอายุการใชงานที่นานอีกดวย	ที่น่ียังมี
รองเทาที่ทําขายหากทานใดตองการซื้อเป็นที่ระลึกกอสามารถซื้อได	มีหลายสี
หลายลวดลาย	และหลายขนาด	หากทานใดประสงคอยากไดพวงกุญแจเป็นที่
ระลึกหรือของฝากแกญาติที่บานก็มีอีกเชนกัน

เมืองโวเลนดัม	หรือบางครั้งมักถูกเรียกวา	"ไขมุกแหงซุยเดอร	ซี"	เมืองโวเลน
ดัม	เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศเนเธอรแลนด	เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเดนในเรื่องของ
ทา	เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก	รวมไปถึงลักษณะการแตงกายใน
แบบดั้งเดิมของชาวดัตช

เมืองรอตเทอรดัม	เมืองใหญอันดับสองในประเทศเนเธอรแลนด	และมีทาเรือที่
ใหญที่สุดในโลก	มีตําแหนงที่ตั้งที่แมน้ํา	Rhine-Meuse-Scheldt	delta	ไหลผาน
และเป็นใจกลางของการเดินทางทั้งรถไฟ,	ถนน,	เครื่องบิน	และการเดินทาง
ทางน้ําจึงถูกเรียกกันวา	“Gateway	to	Europe”	มีชื่อเสียงทางดาน
เศรษฐศาสตร	และสถาบันสถาปัตยกรรมแหงเนเธอรแลนด	ชมเมืองรอตเทอร
ดามที่มีลักษณะตางจากเมืองอื่น	ๆ	ในเนเธอรแลนดคือเป็นเมืองที่มี
สถาปัตยกรรมยุคใหม	ในปี	ค.ศ.	2007	ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเป็น
"เมืองแหงสถาปัตยกรรม"

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

เรือหลังคากระจก	จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล	ใหไดเห็นบาน
เรือน	แบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือที่จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500
หลัง



**หมายเหตุ	โรงแรมทีพ่ักสามารถเดินจากจุดชอปป้ิงเพียง	10	นาที**

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	DOUBLE	TREE	BY	HILTON,	AMSTERDAM	หรือเทียบเทา

เชา
เดินทางสู	เมืองโคโลญจน	ประเทศเยอรมนี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)	เมืองแหงน้ําหอม	ที่ตั้ง

ของมหาวิหารแหงเมืองโคโลญจน	สัมผัสบรรยากาศอันคึกคักยานถนนคนเดินที่เต็มไปดวยรานคาพื้นเมือง
มากมาย
บาย
เดินทางสู	มหาวิหารแหงโคโลญจน	สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิคดั้งเดิมขนาน

แท	เป็นรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว	ฐานแคบ	สรางในปี	1248	ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน	632	ปี	เสร็จ
จากน้ันใหทานอิสระ	ชอปป้ิงยานถนนชิลเดอรกัซเซ	เลือกซื้อสินคา	เสื้อผา	รวมทั้งกระเปา	สินคาแบ

รนดเนม	และของฝากและที่ระลึก	ในยานถนนชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อของเมืองโคโลญจน	เชน	เครื่องเหล็กตราคนคู	น้ํา
หอมออดิโคโลญจน	4711	เป็นตน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองโคโลญจนเป็นที่มาของน้ําหอมชนิดหน่ึงที่เรียกวาออดิโคโลญจน	ทั้งน้ี
เพราะผูผลิตน้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี	เสนหของโคโลญจนที่พิเศษสุดกวา
เมืองใด	ๆ	ในเยอรมนีคือ	เทศกาลคานิวาล	เทศกาลน้ีเริ่มขึน้ในวันที่	11	เดือน
11	เวลา	11	นาฬิกา	11	นาที	และ	11	วินาที	ของทุกปี	แลวจะดําเนินตอไปจนถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ	ชวงเวลาดังกลาวทั้งเมืองจะมีการแสดงดนตรี	วง
โยธวาทิต	การประกวดเตนรําของชุมชนตาง	ๆ	การแตงกายแบบแฟนซี	ขบวน
แห	การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นโบสถโรมันคาทอลิก	ในเมืองโคโลญ	เป็นสถานที่ประทับของอารชบิชอป
แหงโคโลญ	สถานที่น่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นที่ศาสนสถาน	นิกายเยอรมัน
คาทอลิก	สถานที่แหงสรางขึน้มาเพื่อเป็นสถานที่ประพิธีกรรมของสามมหา
กษตัริยแหงจักรพรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานที่เก็บหีบสามกษตัริยไว
ณ	ที่แหงน้ีดวย	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองแหงน้ี	มีผูเยี่ยม
ชมราวๆ	20,000	คนตอวัน

ยานถนนชิลเดอรกัซเซเลือกซื้อสินคา	เสื้อผา	รวมทั้งกระเปา	สินคาแบ
รนดเนม	และของฝากและที่ระลึก	ในยานถนนชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อของเมืองโคโลญ
จน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	**ลิ้มลองขาหมูยางกรอบสไตลเยอรมัน	เสิรฟ	พรอม
เบียร**
	นําทานเขาสูที่พัก	PULLMAN	HOTEL,	COLOGNE	หรือเทียบเทา



เชา
เดินทางสู	เมืองบอบพารท(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.	ชม.)	นําทาน	ลองเรือชมความงดงามของแมน้ําไรน

เพลิดเพลินกับการรับฟังเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน	และชาวเยอรมันเผาตางๆ
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองแฟรงคเฟิรต	(ใชเวลาเดินทาง	1ชม.	30	นาที)เมืองใหญที่สุดของรัฐเฮส

เซนและใหญเป็นอันดับ	5	ของประเทศเยอรมนีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําไมน	เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพยแฟรงกเฟิรต
และธนาคารกลางยุโรป	เป็นเมืองที่รํ่ ารวยที่สุดในกลุมสหภาพยุโรป	ถือเป็นเมืองสําคัญทางการเงิน	การ
ธนาคารของเยอรมัน
เดินทางสู	จตุรัสเรอเมอร	จตุรัสกลางเมืองเกาที่ไดรับการบูรณะขึน้มาใหมหลังจากการถูกถลมใน

สงครามโลกครั้งที่	2	นับวาเป็นจตุรัสที่สวยงามมาก
อิสระชอปป้ิง	ชอปป้ิงสินคานานาชนิด	อาทิเชน	Louis	Vitton,	Chanel,	Gucci,รานนาฬิกา	Bucherer,	สินคา

เสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย	เชน	Zara,	H&M	เป็นตน
บาย
17.30	น.	นําทานเดินทางสูทาอากาศยานแฟรงคเฟิรต	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	และ

ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี
20.40	น.	นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	TG	923

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองริมแมน้ําไรน	ลองเรือทัศนาจรชมความงดงามของแมน้ําไรน	เพลิดเพลิน
กับเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน	และชาวเยอรมันเผาตางๆ	ที่ยังคงมีมนต
เสนหอยางไมเสื่อม	คลาย	แมน้ําสายน้ียังกอใหเกิดเรื่องราว,	ตํานาน	และ
บทเพลงตางๆ	ที่ทําใหผูคนหลงใหล

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เมืองใหมที่ถูกสรางขึน้ใหมีขนาดใหญและทันสมัยแหงหน่ึงในยุโรป	ใช	เงินทุน
กวา	4	พันลานเหรียญยูโร



รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป

บาย
12.30.	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไป
ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากคาความผกผันของน้ํามันเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้ได

หลังจากการออกเอกสารน้ี	ทางบริษทัฯ	ไมมีน้ําดื่มใหบริการ
ทางสายการบินไมรับจองที่น่ัง	Long	Leg	ลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคาเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาวดวยตัวเองเพื่อ

ใหเจาหนาที่ไดพิจรณา
ในกรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	ลูกคาไมสามารถเดินทางไดทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อผูเดินทางทุก

กรณีและทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นหารคืนคาบริการเน่ืองจากทางบริษทัฯ	ชําระคาโรงแรม	คาเครื่องบิน	ยาน
พาหนะและอาหารลวงหนาไปแลว

-	สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน
1.	ยุโรป	ทานละ	20,000	บาท
2.	ญี่ป ุน	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด	จีน	เกาหลี	เวียดนาม	สิงคโปร	ไตหวัน	พมา	ทานละ	10,000	บาท
-	ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดลวงหนา	20	วันกอนเดินทาง
-	ชวงเทศกาล	หรือ	High	Season	(เทศกาลปีใหม	ตรุษจีน	ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	และตลอดเดือนตุลาคม

ตองชําระลวงหนา	25	วันกอนการเดินทาง
-	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี

เงื่อนไขและขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	(เดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน)	เสนทางและสายการบินตามระบุใน
รายการ
คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร	ทางบริษทัฯ	คิดอัตรา	ณ	วันที่	1	กันยายน	2557	หากทางสาย

การบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตให

คนขับรถเกิน	12	ช.ม./วัน
คาเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในรายการโรงแรมตามระบุ	หรือเทียบเทา	(หองละ	2-3	ทาน)	พรอมอาหารเชา

โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4
เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยาย
เมืองโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
คา	Coach	Tax	และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป	โดยเฉลี่ย	2	ยูโร	/	ทาน	/	วัน
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	(กลุมเชงเกนวีซา)	พรอมคาประกันสุขภาพ	คาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตไมคืนให

ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดลิ้มลองอาหารทองถิ่นรสเลิศในแตละประเทศ
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง1ทาน
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,500,000	บาท	และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุและ

การเจ็บป วยในวงเงินทานละ	2,000,000	บาท	ของบริษทันิวแฮมพเชอร	อินชัวรันส	จํากัด
คายกกระเปาใบใหญทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	20	กก.	สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน	7

กก.
สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา	ทานละ	1	ใบ

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาดําเนินการทําหนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัฯจัดให	ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ



การยื่นวีซาเชงเกนทุกสถานทูต	ลูกคาตองมาสแกนลายน้ิวมือดวยตนเองตามวันและเวลาที่สถานทูตนัดหมายโดย
จะมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกที่สถานทูต
1.	พาสปอรตเลมจริง	มีอายุการใชงานคงเหลือไมตํ่ ากวา	6	เดือน	(นับจากวันสุดทายของโปรแกรมที่จะเดินทาง

จนถึงวันหมดอายุบนหนาพาสปอรต)
**	กรณีมีพาสปอรตเลมเกาที่เคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกน	หมดอายุไปแลวไมเกิน	3	เดือน	ควรนํามาแสดงเพิ่ม

เติมเพื่อใหงายตอการอนุมัติวีซา
**	กรณีมีพาสปอรตเลมเกาที่เคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหมดอายุไปแลว
ไมเกิน	3	เดือน	ควรนํามาแสดงเพิ่มเติมเพื่อใหงายตอการอนุมัติวีซา
**	พาสปอรตตองมีหนาวางอยางนอย	6	หนา
พาสปอรตที่ชํารุดหรือฉีกขาดไมสามารถใชงานได
2.	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	2	รูป
-	หนาตรง	ไมสวมแวนตา	หมวก	หรือผาคลุมศีรษะใดๆ	ยกเวนผาคลุมศีรษะทางศาสนา
-	ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน
-	พิมพบนกระดาษที่ใชสําหรับการถายรูปที่มีคุณภาพดี	ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือน	และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
**	ในกรณีรูปถายไมถูกตองตามมาตรฐานที่ทางสถานทูตกําหนดไวทางสถานทูตอาจแจงคํารองใหถายรูปใหม	ซึ่ง

อาจสงผลใหการอนุมัติวีซาลาชา	**
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรขาราชการ	/	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล	/	สําเนาทะเบียน

สมรส	-	ทะเบียนหยา	/สําเนาสูติบัตรในกรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ
4.หนังสือรับรองการทํางาน	(มีอายุไมเกิน	1	เดือน	นับจากวันที่ขอวีซา)
4.1	กรณีพนักงานบริษทั	(กรุณาระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อสถานทูต)	หนังสือรับรอง

ออกโดย	บริษทั/สังกัด	ที่ทานทํางานอยู	เป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	โดยระบุตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วัน
เดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทั
**	หนังสือรับรองการทํางาน	จะตองพิมพลงบนหัวกระดาษบริษทั	พรอมประทับตราบริษทั	และลงนามโดยผูมี

อํานาจ	จึงถือเป็นสมบูรณ
4.2	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอสําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย	หรือหนังสือรับรองบริษทัที่คัด

สําเนาไวไมเกิน	3	เดือน
**	ถาใชใบทะเบียนพาณิชยหรือทะเบียนการคาตองมีชื่อเป็นเจาของกิจการ	/	หนังสือรับรองบริษทัตองมีชื่อเป็นคณะ

กรรมการเทาน้ัน
4.3	กรณีเกษียณอายุ	ตองทําจดหมายชี้แจงตนเอง	สามารถออกเองหรือใชแบบฟอรมที่ทางบริษทัสงใหก็ได
**	สําหรับผูที่มีอายุเกิน	60	ปี	สามารถแสดงสถานะของตนเองเป็นผูเกษียณอายุได
4.4	อาชีพอื่นๆ	ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ,	แมบาน	หรือคาขายไมไดจดทะเบียนการคา	ฯลฯ	อาชีพที่ไมสามารถ

ออกหนังสือรับรองการทํางานได	ตองทําจดหมายชี้แจงตนเอง	สามารถออกเองหรือใชแบบฟอรมที่ทางบริษทัสงให
ก็ได
4.5	กรณีเป็นนักเรียนและนักศึกษา	จะตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา	ตัวจริง	เป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน
5.	หลักฐานการเงิน	ยอดอัพเดทลาสุด	คงเหลือไมตํ่ ากวา	100,000	บาท
5.1	กรณียื่นวีซา	ณ	สถานทูตสาธารณรัฐเชค	และเนเธอรแลนด	(อัพเดทลาสุดภายในเดือนที่จะทําการยื่นวีซา)
-	BOOK	BANK	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ทําสําเนาตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อ	จนถึงหนาสุดทายที่อัพเดท
หรือ	-	STATEMENT	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ออกโดยธนาคาร	พรอมประทับตราธนาคารและเซ็นต

กํากับโดยเจาหนาที่ธนาคารทุกหนา
5.2	กรณียื่นวีซา	ณ	สถานทูตสวิสเซอรแลนด	และฝรั่งเศส	(อัพเดทลาสุดภายในเดือนที่จะทําการยื่นวีซา)
-	STATEMENT	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	ออกโดยธนาคาร	พรอมประทับตราธนาคารและเซ็นตกํากับโดย

เจาหนาที่ธนาคารทุกหนา
5.3	กรณียื่นวีซา	ณ	สถานทูตอิตาลี	(รายการเดินบัญชีอัพเดทลาสุดภายใน	7	วันกอนยื่นวีซา)
-	BOOK	BANK	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	4	เดือน	ทําสําเนาตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อ	จนถึงหนาสุดทายที่อัพเดท
หรือ	-	STATEMENT	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	4	เดือน	ออกโดยธนาคาร	พรอมประทับตราธนาคารและเซ็นต

กํากับโดยเจาหนาที่ธนาคารทุกหนา
**	สําหรับสถานทูตอิตาลี	กรณีเลือกใชสําเนาบุคแบงค	รายการเดินบัญชียอนหลังหามกระโดดขามเดือน
การกระโดดขามเดือน	ตัวอยางเชน	ยอนหลัง	4	เดือน	มกราคม,	กุมภาพันธ,	เมษายน,	พฤษภาคม	(ขามรายการ



เดือน	มีนาคม	ไป)	ถาขามเดือนตองขอ	Statement	ที่ออกโดยธนาคาร	ในกรณี	Statement	ยังมีกระโดดขามเดือนอีก
ตองออก	เอกสารชี้แจง	ควบคูกับ	Statement	น้ัน
***	SPONSOR	ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นวีซาตองออกหนังสือรับรองคาใช

จายใหบุคคลในครอบครัวดวย	ซึ่งทานที่สามารถรับรองคาใชจายใหอีกทานไดตองเป็น	พอ	แม	พี่	นอง	ซึ่งมีเอกสาร
แสดงความสัมพันธ
(ทุกสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย	/	ไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจําที่ไมมีการเคลื่อนไหว	และบัญชี

กระแสรายวันในทุกกรณี)
6.	BANK	GUARANTEE	หนังสือรับรองการเงินหรือหนังสือรับรองบัญชี	(หนังสือรับรองการเงินอัพเดท	15	วันกอน

ยื่นวีซา)	ออกโดยธนาคาร	ซึ่งเป็นธนาคารเดียวกันกับ	BOOK	BANK	ที่ใชเป็นหลักฐานในการยื่นวีซาเทาน้ัน
***	สําหรับยื่นขอวีซา	ณ	สถานทูตสวิสเซอรแลนด,	ฝรั่งเศส	และอิตาลีเทาน้ัน***
7.	กรณีที่บริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ

1	–	6	แลวทางบริษทัจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางาน
ของทานโดยระบุชื่อผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	ตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือ

มารดาจะตองไปยื่นเรื่อง	แสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่วาการอําเภอ
หรือเขตโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต	ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
9.	การบิดเบือนขอเท็จจริงอาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวรและหากถูกปฏิเสธวีซา

สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
10.	ในกรณีสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯ	ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวตามที่สถานทูตฯ

แจงมา
11.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต	ยกเลิก

วีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
12.	หากทานถูกปฏิเสธวีซาจากสถานทูต	ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานทูตไดพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวา

ทานตองยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย	และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกดานบน
13.	เมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานบัญชีของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบ	และยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเทาน้ัน	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยวทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน

การขอเปลีย่นแปลงวันเดินทางหากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสามารถทําไดโดยไม
เสียคาใชจาย	ตามเงื่อนไข	ดังน้ี
1.	ลวงหนากอนการเดินทาง	21	วันในชวงปกติ
2.	ลวงหนากอนการเดินทาง	30	วันกอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ	High	Season	(เทศกาลปีใหม,	ตรุษ

จีน,ตลอดเดือนเมษายน,พฤษภาคมและเดือนตุลาคม)
ตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกันหากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนดซึ่งทา
งบริษทัฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทางถาทางบริษทัฯไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบิน
ไปแลวผูเดินทางตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาวกรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯเพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา	Refund	ไดหรือไม	กอนที่ทานจะชําระเงินคา
ทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุปสามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%,

ออสเตรียนแอรไลน	100%สวนสายการบินฟินแอร,	ลุฟฮันซา,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนขึน้อยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ันๆ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิข์องสายการบิน
เทาน้ัน
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ
-	คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่ลาสุดที่มีการปรับคาธรรมเนียม
-	หากสายการบินมีการปรับขึน้ราคาในภายหลังถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ

ตามความเป็นจริง	ณ	วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและหองพัก
-	หองพักในโรงแรมเป็นแบบหองพักคู	(Twin	/	Double)	ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง



(Triple	Room)ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตาง
กันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
-	โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะให

บริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
-	ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้	3-4	เทาตัวบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์น

การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
-	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัดและไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวยหาก
ทานตองการความสะดวกสบาย	และหองใหญกวาทานสามารถจายเพิ่มเป็นหองแบบ	Double	Single	Useได

กระเป าและสัมภาระเดินทาง
-	น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง	สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/Economy	Class)	หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน	สายการบินมีสิทธิเ์รียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่ม
ได
-	กระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัมและมีความกวาง

+ยาว+สูง	ไมเกิน	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร	(18	น้ิว)
-	ในบางรายการทัวรที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานไดทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินซึ่งผูเดินทางตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายเอง

-	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	45	วัน		ชวงเทศกาล	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	60	วัน		ตลอดเดือนเมษายน	ยกเลิกกอน
ออกเดินทาง	60	วัน		คืนเงินมัดจําทัง้หมด	
-	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	44-30	วัน	ชวงเทศกาล	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	59-45	วัน	ตลอดเดือนเมษายน	ยกเลิก

กอนออกเดินทาง	59-45	วัน	หักเงินมัดจํา	50%	/ทาน
-	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	29-21	วัน		ชวงเทศกาล	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	44-30	วัน		ตลอดเดือนเมษายน	ยกเลิก

กอนออกเดินทาง	44-30	วัน		หักเงินมัดจํา	100%	/ทาน
-	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	20-15	วัน		ชวงเทศกาล	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	29-20	วัน		ตลอดเดือนเมษายน	ยกเลิก

กอนออกเดินทาง	29-20	วัน		หักเงินคาทัวร	50%	/ทาน	
-	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	14-วันเดินทาง		กรณีตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	หรือตัว๋แบบ	Non-Refund	ชวง

เทศกาล		หักเงินคาทัวร	80%	/ทาน		
-	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	19-วันเดินทาง	ตลอดเดือนเมษายน	ยกเลิกกอนออกเดินทาง	19-วันเดินทาง		หักเงินคา

ทัวร	100%	/ทาน
-	หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได	โดยสามารถยื่นขอ

วีซาไดทันตามกําหนดเวลาทางบริษทัฯ	ขอคิดคาใชจายเพิ่ม	คือคาวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเทาน้ัน	ทั้งน้ีตอง
ไมอยูในเงื่อนไขตัว๋ที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ	และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร	
-	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวา

ดวยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต	ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพรอมกันทั้งหมด
ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน	ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซาจากทางสถานฑูตทางบริษทัฯ	ขอแนะนําใหทานยื่นวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นวีซาแบบกรุป


