


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

2 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	มหานครปารีส	-	ประ
ตูชัยนโปเลียน	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต

พักที่		HOTEL
RESIDHOME
ROISSY
VILLAGE	หรือ
เทียบเทา

3 หอไอเฟล	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-	จัตุรัสคองคอรด	-
โบสถแองวาลีดส	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	ลงเรือลองแมน่าแซนน	-	กรุงบ
รัสเซลล	-	อนุสรณอะโตเมี่ยม

พักที่		IBIS
LEUVEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 จัตุรัสกรองดปลาสต	-	เมเนเกนพีส	-	เมืองไฮเดลเบิรก	-	ปราสาท
ไฮเดลเบิรก	-	สะพานคารลธีโอดอร	-	เมืองโคโลญ	-	มหาวิหารโคโลญ
จน

พักที่		ACHAT
COMFORT
COLOGNE
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 เมืองโวเลนดัม	-	หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	อัมสเตอดัม
(Amsterdam)	-	ลองเรือกระจก	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-	จัตุรัสดัมส
แควร	-	เรดไรทสตรีท

พักที่		PRINCESS
HOTEL
AMERSFOORT
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

6 สนามบินสคิปโพล	/	สนามบินอัมสเตอรดัม

7 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	ต.ค.	60	-	18	ต.ค.	60 41,999	บาท 41,999	บาท 41,999	บาท 8,500	บาท



แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ

18.00	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	เคานเตอร	T	สายการบิน	เอมิเรตส	(EK)
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรโดยสารที่น่ังกอนขึน้เครื่อง
21.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK373/EK71

*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ	*.*.*.

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
09.30	น.	(เวลาทองถิ่น)	ถึงสนามบินเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

แลว
เชิญทานเดินทางตอโดย...รถโคชปรับอากาศเขาสูตัวเมืองปารีสมหานครปารีส	(PARIS)	เมืองที่แมกระทั่ง

ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูนอกเมืองหรือตางจังหวัด	หรือตางแควนแดนไกล	กลาววา	ตราบใดที่มีลมหายใจ	ก็ขอไห
ไดเห็นมหานครปารีส	ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับความงาม	และความมหัศจรรยของกลุมอาราม	และบาน
เรือนรานขายของที่ระลึก	รานอาหาร	และธรรมชาติที่นาตื่นตาตื่นใจ	ตลอดสองขางทางจน...ถึงเมืองปารีส	

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทาน	ชมเมืองปารีส	มหาราชินีแหงเมืองหลวงของโลก	..ถายรูปคูกับประตูชัย	(ARC	DE

TRIOMPHE)	ของพระเจานโปเลียนอารค	เดอทริออม
ใหทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียง	ณ	หางแกลอรีล่าฟาแยส	เชน	หลุยส,	พราดา,	กุชชี่,	ชาแนล,

เฟนดิก,	นาฬิกา,	น้ําหอม,	เครื่องสําอาง	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ทีพ่ัก	HOTEL	RESIDHOME	ROISSY	VILLAGE	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

	พักที่		HOTEL	RESIDHOME	ROISSY	VILLAGE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ชมดานหนาหอไอเฟล	(EIFFEL	TOWER)	ซึ่งเป็นสัญลักษณของกรุงปารีส	เลิศหรู	อลังการ	โรแมนติค

มหัศจรรย	ดวยความสูง	984	ฟุต	สรางดวยโครงเหล็กทั้งหมด…

ถนนชองเชลิเช	(CHAMPS-ELYSEES)	ถนนที่มีตนไมเรียงรายทั้งสองขางทางอยางนาเดินเลน	ตนแบบ
ถนนราชดําเนิน
ปล็าชเดอลา	ค็องคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	จัตุรัสแหงความสามัคคี	
โบสถแมดดิแลน	ที่สรางแบบกรีกโบราณ	โดมแองวาลิค	สถานที่เก็บพระศพของนโปเลียน
ถายรูปคูกับปิรามิดแกว	หนาพิพิธภัณฑลูฟว
นําทาน	ลองเรือแมน้ําแซน	ชมวิวทิวทัศนของเกาะอิล	เดอ	ฟรองซทามกลางแสง	สี	และสถาปัตยกรรม



สถานที่ราชการ	และอาคารอันสําคัญของปารีส	ซึ่งตางอนุรักษความงดงาม	คลาสลิค	ไวไดอยางงดงามนา
ประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสู	เมืองบรัสเซล	(BRUSSELS)	ประเทศเบลเยีย่ม	พักผอนสบายบนรถตลอดการเดิน

ทาง…..

นําทาน	ชมอโตเมีย่ม	สัญลักษณของงานเอกซโปร	ที่ปัจจุบันใชเป็นอาคารพิพิธภัณฑที่มีดานบนเป็นหองจัด
เลี้ยงและรานอาหาร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ทีพ่ัก	IBIS	LEUVEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง



ยอดโดมสีทองงามสงา	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําแซนใจกลางเมือง	เป็นที่ตั้งของพิพิทธ
ภัณฑทหาร	และยังมีอีกสองพิพิทธภัณฑ	คือเป็นที่ฝังศพของวีรบุรษนักรบ
หลายคนที่สําคัญอีกดวย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส

ลองเรือในแมน้ําแซนน	ที่เป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส	ทั้งยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทอง
เที่ยวสูงสุดแหงหน่ึงในกรุงปารีสอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่		IBIS	LEUVEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ชมจัตุรัสลาก็รอง	ปาลาช	จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแหงหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดานที่เป็น

ศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปป้ันตามจั่วตางๆสวยงามมาก	รายรอบจัตุรัสน้ีจะมีรานขายดอกไม	และราน



ขายของที่ระลึกประเภทตาง	ๆ	คุณภาพดีสําหรับนักทองเที่ยว
ผานชมรูปป้ันเด็กชายผมหยิก	(MANNEKKENPIS)	สูงประมาณ	3	ศอก	หนาตานารักนาเอ็นดู	กําลัง

ปัสสาวะ	(ซึง่เป็นน้ําพุ)
นําทานเดินทางสู	เมืองไฮเดลเบิรก	ประเทศเยอรมนี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
เมืองไฮเดลเบิรก	(HEIDELBERG)	รัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก	ประเทศ	เยอรมนี	...เมืองศูนยกลางการ

ศึกษาของเยอรมัน	ที่มีนักศึกษากวา	30,000	คน	และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของลนเกลารัชกาลที่	8
นําทานผานชมปราสาทไฮเดลเบิรก	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําเนคการ	ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาด

ใหญที่สรางขึน้เมื่อราวปี	ค.ศ.1300	ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส	...
ชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิรกบนสะพานชารล-ทีโอดอร	หรือโอลดบริดจ	ซึ่งทอด	ขามแมน้ําเนคการ

ตั้งแตปี	ค.ศ.1786

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโคโลญจน	(COLOGNE)	(253	กม.)	ประเทศเยอรมนี	เมืองใหญริมแมน้ําไรน
มีศูนยกลางทางการคา	งานศิลปะและอุตสาหกรรม	และเป็นแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญจน	4711	อันลือชื่อมี
มหาวิหารขนาดใหญอลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันวา	เคิลนโดม	และมีเทศกาลคานิวาลมีชื่อเสียงเริ่มขึน้ในวันที่
11	เดือน	11	เวลา	11	นาฬิกา	11	นาที	และ	11	วินาที	ของทุกปีแลวจะดําเนินจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธมี
การแสดงดนตรี	วงโยธวาทิต	การประกวดเตนรําของชุมชนตางๆ	การแตงกายแบบแฟนซี	ขบวนแห	การดื่มกิน
ดึงดูดนักทองเที่ยวไดจากทุกสารทิศ...

ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน	(COLOGNE	CATHEDRAL)	สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน	เป็นมหาวิหาร
สไตลโกธิกในชวงศตวรรษที่	14	ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคําบรรจุอัฐิของกษตัริยเป็นรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ฐานแคบสรางในปี	1248	ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน	632	ปี	เสร็จสมบูรณในปี	1880	และครั้งหน่ึงสมเด็จ
พระปิยมหาราช	รัชกาลที่	5	ของประเทศไทย	ไดเคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี
1897	และที่มหาวิหารแหงน้ีที่แมในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณขางใตและขางๆมหาวิหาร
ทําใหทราบวาชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไมเคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแหงน้ีเลย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
ทีพ่ัก	ACHAT	COMFORT	COLOGNE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก	ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก	เสนหของตัวเมืองเกา
สตไลบาโรก	รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม	น่ันจึงทําใหเมือง
ไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก

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

สะพานเกาแกของเมืองไฮเดลเบิรก	ที่เชื่อมเมืองทั้งสองฝ่ังแมน้ําเนคคาร
แมน้ําสายหลักของเมือง	เขาหากัน

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่		ACHAT	COMFORT	COLOGNE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางตอสู	เมืองโวเลนดัม	(VOLENDAM)	หรือบางครั้งมักถูกเรียกวา	"ไขมุกแหงซุยเดอรเซ"

(The	Pearl	Of	The	Zuiderzee)	ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศเนเธอรแลนด	ทานจะไดสัมผัสจริงๆ	กับพื้นที่ที่
ตํ่ ากวาน้ําทะเล	ใหทานไดถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก...



นําทานเดินทางสู	หมูบานกังหันลม	(ซานสคาน)	ทานจะไดถายรูปอันสวยงามของเหลาบันดา	กังหันลม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันเดินทางสู	กรุงอัมสเตอรดัม	(AMSTERDAM)	ประเทศเนเธอรแลนด	หรือประเทศที่แผนดินตํ่ า	ซึ่ง

พื้นดินตํ่ ากวาระดับน้ําทะเล	และสรางเมืองโดยการทําเขื่อนกั้นน้ําตั้งแตสมัยโบราณ	เมืองหลวงของ
เนเธอรแลนด	ซึ่งอัมสเตอรดัม	จะมีเกาะเล็กเกาะนอยกวา	70	เกาะ	เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดยคลองที่
มีความยาวทั้งสิ้นถึง	80	กิโลเมตร	มีสะพานเชื่อมระหวางคลองมากกวา	1,000	สะพาน	หรือที่ทุกคนเรียกใน
ปัจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ
นําทาน	ลองเรือกระจก	ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม	ที่ทานจะไดสัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยูอยาง

ใกลชิด
ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร	ชมยานแหลงเพศพาณิชย	ชมบริเวณยานดัมสแควร	
ถายรูปกับพระราชวังเกา	และอนุสาวรียทหารหาญ…	ถนนเรดไรทดีสทริค

ชวงคํ่า	
อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงไดอยางเต็มที	่ณ	ยานดามสแควร
ทีพ่ัก	PRINCESS	HOTEL	AMERSFOORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล	(Amstel)	ที่น่ีรายลอม
ไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก	เหมาะแกการเดินเลน
ซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก	หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงที่นาสนใจ	เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น	‘เมืองหลวงจักรยานโลก’	ที่ผูมา
เยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง	นอกจากน้ี	อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุม
นาคนหาอีกมากมาย

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



อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงไดอยางเต็มที	่ณ	ยานดามสแควร

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

เป็นยานที่ประกอบดวยถนนหลายสายเชื่อมตอกัน	และเป็นยานที่โสเภณี
ประกอบอาชีพไดอยางถูกกฎหมายของเนเธอรแลนด	จะมีการโชวสิ้นคาทาง
หนาตางรานโดยเปิดไฟนีออนเอาไว	โดยทางเมืองไดเขาซื้ออาคารหลายแหง
ซึ่งเคยใชเป็นสถานบริการ	โดยมีเจตนาที่จะปิดหนาตางโชวสินคาเหลาน้ี	และ
ซองจํานวนมากเกี่ยวของกับการตมตุน,	การคามนุษย	และอาชญากรรมชนิดมี
การจัดองคกรตางๆ	โสเภณีหรือผูหญิงอาชีพพิเศษในเมือง	ไอโฮเวิรน”ของ
เนเธอรแลนด

	พักที่		PRINCESS	HOTEL	AMERSFOORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วันน้ีเป็นวันอิสระ	ทานสามารถชอปป้ิงสินคา	แบรนดเนมตางๆ	หรือสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย
ไดเวลานัดหมาย	ทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
21.50	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK150/EK372

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน



แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ	:	06.30+1-08.50

19.15	น.	(เวลาทองถิน่)	เดินทางถึง	สุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ	:
06.30+1-08.50	*.*.*.

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
(	ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีทรัพยสินสูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูต	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจของคนสวนใหญ	เชน	ไมรักษาเวลาเลย	พูด	จาหยาบคาย	ดื่มสุราบนรถ	กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น	เอาแตใจ
ตนเอง	หรือถือวามากลุมใหญแลวไม	เกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร	ฯลฯ	(เพื่อความสุขของผู
เดินทางเป็นสวนใหญ)

6.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน	4	เดือน	(เพราะอาจเกิดอันตราย	/	เพื่อความปลอดภัย	/
เวนมีใบรับรองแพทย)

7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ ากวากวา	2	ขวบ	(กรุณาแจงบริษทัฯ
กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุป	รวมกัน)	ตองกราบขออภัยทาน	เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น

8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการขาย	หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น	(กรุณาแจงบริษทัฯ	กอนซื้อทัวร	เพื่อหาขอ
สรุปรวมกัน)

9.	ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางกับคณะ	บริษทัฯ	สงวนสิทธที่จะไมรับผิดชอบ
หากทานถูก	ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง	เพราะโดยปกติเราใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เลมสีเลือดหมู

10.	ใน	1	วัน	คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน	12	ชม.	เชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ตองจบ
งานภายใน	20.00	น.	หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน	-	เมื่อทานจองทัวร
และชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจงแลวขางตน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000	บาท
2.	กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานฑูต	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียม

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการ	ชั้นประหยัด	ไป-กลับตามกรุปเทานัน้
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	วันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
4.	คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หากวันเขา
พักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง	หรือ
เพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ)

5.	คาอาหารที่ระบุตามรายการ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ
7.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คา

รักษาพยาบาลสําหรับคนไข	ใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ
(เทานัน้)



1.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	(ในกรณีตองการใบกํากับภาษี)

3.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	มินิบารและทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
5.	คาวีซาฝรัง่เศส	ทานละ	4,500	บาท
6.	คาทิปคนขับรถ	10	ยูโร	/	ทาน
7.	คาทิปหัวหนาทัวร	20	ยูโร	/	ทาน

เอกสารในการใชยื่นวีซา	
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	ที่มีอายุใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง	หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุ

กอนนําสง	และแผนติดวีซาคงเหลืออยางนอย	2-3	หนา	(สําหรับทานทีมี่พาสปอรตเลมเกา	ขอความกรุณาแนบ
มาดวย	เพื่ออางอิงกับทางสถานทูต)

2.	รูปถายสีหนาตรงปัจจุบัน	พื้นฉากหลังรูปตองมีสีขาวเทานัน้	รูปจะตองเป็นภาพทีค่มชัดหามสวม
แวนสายตา	หามมีเงา	หามถายรูปและตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร(ถายไมเกิน	6	เดือน)
ขนาด35mm*45mm	น้ิว2	รูป	(ทางสถานทูตไมพิจารณารูปทีถ่ายเอง)

3.	สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชนอยางละ	1	ใบ
4.	สําเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	20	ปี
5.	สําเนาทะเบียนสมรส
6.	สําเนาใบหยาหรือสําเนาใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)

7.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
8.	หลักฐานการเงิน	โดยตองขอจากทางธนาคารเทานัน้	พรอมสําเนาถายจากสมุดเงินฝากสวนตัวยอน

หลัง	3เดือน	พรอมหนาบัญชีหนาแรก	(หากมีการตอเลม	กรุณาสําเนาหนาแรกของเลมที่ตอพรอมกับตัวเลขบัญชี
เงินฝากเป็นปัจจุบัน)

9.	หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)
9.1	กรณีเป็นพนักงาน

-	จดหมายรับรองการทํางานจากบริษทั	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	และชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด
พรอมประทับตราของบริษทั
9.2	กรณีเป็นขาราชการ	/	รัฐวิสาหกิจ

-	จดหมายรับรองจากหนวยงานและสําเนาบัตรราชการ	พรอมประทับตราองคกร	เกษียณอายุราชการ	สําเนา
บัตรขาราชการเกษียณอายุ	1	ใบ
9.3	กรณีเป็นเจาของกิจการ

-	สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอม	ทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)	
9.4	กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)

-	จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	และสําเนาบัตรนักศึกษาพรอมทั้งเซ็นชื่อรับรอง
สําเนา	พรอมประทับตราสถาบัน

เด็กอายุตํ่ากวา	20ปี	
จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	หรือ

หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา	จะตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและมารดา	พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดิน
ทางไปดวย	ตองไปทําที่สํานักงานเขตที่ทําเบียนบานอยู	(พรอมแนบบัตรประชาชน	ของบิดาและมารดา)	และ
บิดาหรือมารดจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีร่ับยื่นวีซา

กรณีเป็นแมบาน	
สําเนาทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/ใบมรณะ	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได	ใน

กรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี	จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี	เป็นภาษาอังกฤษพรอมกับเขียนชื่อ-
นามสกุล	วันเดือนปีเกิด	ของสามี	และบุตร	ที่มีดวยกัน)



**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ	คายื่นวีซา	**
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือความ

ปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
ทานทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ	เชน	เชียงใหม	ภูเก็ต	หาดใหญ	ฯลฯ	โปรดแจงฝ ายขายกอนเพื่อขอคํา

ยืนยันวาทัวรนัน้ๆ	ยืนยัน	การเดินทาง	หากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนัน้
ยกเลิก	บริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนัน้ได

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.				กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป		คืนมัดจําทัง้หมด
2.				กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึ้นไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
3.				กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
4.				กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
5.				กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด


