


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินสคิปโพล	/	สนามบิน
อัมสเตอรดัม	-	อัมสเตอดัม	(Amsterdam)

พักที่	PRINCESS
LOOSDRECHT	HOTEL,
AMSTARDAM	หรือเทียบ
เทา

2 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	Designer	Outlet	Roermond	-
เมืองโคโลญ	-	แมน้ําไรน

พักที่		LEONARDO
AIRPORT	HOTEL	,
COLOGNE	หรือเทียบ
เทา

3 เมืองโคโลญ	-	มหาวิหารโคโลญ	-	นครแฟรงกเฟิรต	-	จัตุรัส
โรเมอร	-	ยานถนนไซยน

พักที่	NH	HOTEL,
FRANKFURT	หรือเทียบ
เทา

4 กรุงลักเซมเบิรก	-	โบสถนอรธเทรอดามกรุงลักเซมเบิรก	-	กรุ
งบรัสเซลล	-	อนุสรณอะโตเมี่ยม	-	จัตุรัสกรองดปลาสต	-	เมเน
เกนพีส

พักที่	IBIS	HOTEL,
BRUSSELS	หรือเทียบ
เทา

5 เมืองลิซเซ	-	สวนเคอเคนฮอฟ	-	อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-
จัตุรัสดัมสแควร

พักที่	PRINCESS
HOTEL,	LOOSDRECHT
หรือเทียบเทา

6 ลองเรือกระจก	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-	สนามบินสคิปโพล	/
สนามบินอัมสเตอรดัม

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

13	พ.ค.	60	-	19	พ.ค.	60 51,900	บาท 51,900	บาท 50,900	บาท 9,000	บาท



เชา
09.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตูหมายเลข	8	เคานเตอร	R	สายการบิน	EVA	AIRS

เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
เรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
เทีย่ง

12.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงอัมสเตอรดัม	โดย	สายการบิน	EVA	AIR	เที่ยวบินที่	BR075	(บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	12	ชั่วโมง)

19.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสคิปโฮล	กรุงอัมสเตอรดัม	(Amsterdam)	ประเทศเนเธอรแลนด	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ํา	Amstel	เป็นเมืองหลวงของเนเธอรแลนด	และเป็นเมืองศูนยกลางประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหน่ึงในทวีป
ยุโรป	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	PRINCESS	LOOSDRECHT	HOTEL,	AMSTARDAM	หรือเทียบเทา

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

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

เชา
นําทานเดินทางสู	หมูบานกังหันลมซานสคันส	(Zaanse	Schans)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	40	นาที)

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิด



***	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกแกการชอปป้ิง	***

ทานสามารถเขาชม	วิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง	ในงานอุตสาหกรรมมา
ตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ	งานไม	นอกจากน้ีภายในหมูบาน
แหงน้ียังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ	อาทิ	พิพิธภัณฑเบเกอรี่–ชีสฟารม	นาฬิกา	รานขายเครื่องกาแฟและชา	ฯลฯ
เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	DESIGNER	OUTLET	ROERMOND	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)

อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมสชั้นนําอยางจุใจ	อาทิเชน	GUCCI,	PRADA,	BALLY,	BURBERRY,
CALVIN	KLEIN,	GUESS,	SUPERDRY	,NIKE,	SKECHERS,	DIESEL,	AEMANI,	CLARK,	DESIGUAL,
KIPLING,	LEVI’S,	ฯลฯ
คํ่า
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	เมืองโคโลญ	(Cologne)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	เมือง

สําคัญริมแมน้ําไรน	และเป็นเมืองใหญอันดับ	4	ของประเทศเยอรมนี	ศูนยกลางทางการคา	งานศิลปะ	และ
อุตสาหกรรม	ทั้งยังเป็นแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ	4711	อันลือชื่อ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นสถานที่ที่ดีดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร	ที่คะแนนจากแบรนด
สินคาที่มีชื่อเสียงในราคาที่ดี	เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุด
สัปดาห	สถานที่ใหบริการพื้นที่จอดรถมากมาย	และคุณสามารถเดินตรงไปที่
ใจกลางเมืองศิลปะการแสดงของชาวคริสต

	พักที่		LEONARDO	AIRPORT	HOTEL	,	COLOGNE	หรือเทียบเทา

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

เป็นแมน้ําที่ยาวและสําคัญที่สุดในทวีปยุโรป	ยาวทั้งสิ้น	1,230	กิโลเมตร	มี
ตนน้ําจากเทือกเขาแอลป	ไหลผานประเทศอิตาลี,	สวิตเซอรแลนด,	ลิกเตนส
ไตน,	ออสเตรีย,	เยอรมนี,	ฝรั่งเศส,	ลักเซมเบิรก,	เบลเยี่ยม,	และเนเธอรแลนด
ไปออกที่ทะเลเหนือ



เชา
นําทานชม	เมืองโคโลญ	เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ
นําทานถายรูปคูกับ	มหาวิหารโคโลญ	(Cologne	Cathedral)	ใชเวลาสรางกวาหกรอยปีจึงเสร็จสมบูรณ	ทั้งน้ี

จึงแลวเสร็จในปี	1880	มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก	นับเป็นวิหารที่ใหญ
และสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน	ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	เป็นหอคอยแฝดสูงถึง	157	เมตร	กวาง	86	เมตร
ยาว	144	เมตร	จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปีเตอรและพระแมมารี
เทีย่ง
ทานเดินทางสู	เมืองแฟรงกเฟิรต	(Frankfurt)	(ใชเวลาเดินทาง	2	ชั่วโมง)	เมืองที่ตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําไมน

เป็นเมืองที่มีประวัติตอเน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษตัริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใช
เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน	นอกจากน้ีแฟรงเฟิรตยังเป็นเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการ
คาของเยอรมณีและเป็นเมืองที่มีความรํ่ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดวย
นําทานแวะถายรูป	ณ	จตุรัสโรเมอร	(Romerberg	ปัจจุบันเป็นยานตลาดเกาหรือComplex	ของนครแฟ

รงกเฟิรต	โดยในอดีต	Complex	แหงน้ีถูกทําลายพินาศยอยยับโดยระเบิดในชวงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง	แตได
ถูกฟ้ืนฟูใหกลับมามีสภาพดีดั่งเดิม
นําทานเดินทางสู	ยานถนน	ZEIL	ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมาย	อิสะชอปป้ิงสินคาแบ

รนดเนมชั้นนําตามอัธยาศัย

	บริการอาหารเชา	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

มหาวิหาร	หรือ	โบสถแหงน้ี	มีอายุกวา	700	ปี	และเป็นมหาวิหารที่เป็น
สัญลักษณ	ประจําเมืองโคโลญจน	เยอรมนี	ความสําคัญของโบสถแหงน้ี	คือ
เป็นหน่ึงในศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันแคธอลิกตั้งแตสมัยโรมัน
โดยเป็นที่ประทับของ	อารคบิชอป	และจักรพรรดิโรมันดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก



***	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกแกการชอปป้ิง	***

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

ถนนไซยน	ที่ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นตลาดคาวัวควายขนาดใหญ	และไดกลายมา
เป็นยานการคาที่สําคัญแหงหน่ึง	ตั้งแตปลายศตวรรษที่	17	ถึงกลางศตวรรษที่
18	ถนนไซยน	คอยๆเปลี่ยนไปทีละนอย	จนในที่สุดเต็มไปดวยที่พักและรานคา
ทุกวันน้ี	ถนนเสนน้ีเปิดใหคนเดินเทาน้ัน	ขนาบขางดวยแนวตนไม	คาเฟ 	และ
รานฟาสฟ ูด	กลายเป็นยานการคาที่มียอดขายสูงที่สุดในเยอรมัน	และสูงเป็น
อันดับสําคัญในยุโรป

	พักที่	NH	HOTEL,	FRANKFURT	หรือเทียบเทา

เชา
นําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงลักเซมเบิรก	(Luxembourg)	ประเทศลักเซมเบิรก	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3

ชั่วโมง)	นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป	(2,586	ตร.กม.)

นําทานผานชม	ยานเมืองเกาแหงลักเซมเบิรก	เมืองแหงแกรนดดยุค
นําทานผานชม	สะพานสมัยโรมัน	โบสถโนเตรอะดาม	ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส	ชารล็อตต

ศาลาวาการเมือง	พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค	อาคารรัฐสภา	โบสถเซนตไมเคิล	และปอมปราการสมัย
โรมัน	ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยูในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
เทีย่ง
ทานเที่ยวสู	เมืองบรัสเซลส	(Brussels)(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	30	นาที)	เมืองหลวงของประเทศ

เบลเยียมและยังเป็นศูนยกลางดานการเมืองนานาชาติแหงสหภาพยุโรปอีกทั้งยังเป็นศูนยบัญชาการกลางของ
องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือหรือ	NATOอีกดวย
นําทานแวะถายรูปกับ	อะตอมเมีย่ม	(Atomium)	ที่มีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง	102เมตร	กอสรางในรูป

ทรงที่เป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอรแซล	เอ็กซิบิชั่น	ในปี	ค.ศ.1958

นําทานเขาสู	จตุรัสกรองดปลาซ	(Grand	Place	of	Brussel)	ถือเป็นหัวใจสําคัญของเมืองบรัสเซลส	ซึ่งชาว
เบลเยี่ยมยกยองใหวาเป็น	จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก	เป็นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรค	โกธิค
นีโอ-โกธิค
นําทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	รูปป้ันเด็กนอยยืนปัสสาวะแมนิเกนพิส	(Manneken	Pis)	สัญลักษณของ

เมืองน้ี	และน้ําจากน้ําพุน้ีชาวเมืองและชาวตางชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงกรุงบรัสเซลส

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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

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

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	IBIS	HOTEL,	BRUSSELS	หรือเทียบเทา

เชา
นําเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองลิสส	Lisse	ซึ่งเป็นหมูบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ปลูกดอกไมเมืองหนาว



***	อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ในไรกวาง
นําทานเขาชม	งานเทศกาลดอกทิวลิป	KEUKENHOF	2017	ซึ่งในชวงระหวางปลายเดือนมีนาคม	–	ตน

เดือนพฤษภาคมของทุกปี	และเปิดใหเขาชมเพียงปีละหน่ึงครั้ง	ภายในประกอบไปดวยทิวลิปที่มีมากกวา	7	ลาน
ตน	ออกดอกบานสะพรั่งอยูดูละลานตา	ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก	มีทางเดินอันรมรื่น	บางก็มีงาน
ประติมากรรมประดับสวนอยูเป็นระยะ	มีสระน้ําและน้ําพุ	มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ	เกี่ยวกับดอกไม
มากมาย
เทีย่ง	
นําทานเดินทางกลับสู	อัมสเตอรดัม	(Amsterdam)

นําทานชม	จัตุรัสดัมสแควร	(Dam	Square)	ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสีย
ชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส	โบนาปารต	เคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวงที่
จักรพรรดิ	นโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	PRINCESS	HOTEL,	LOOSDRECHT	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกแกการชอปป้ิง

เชา
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ	ลองเรือหลังคากระจก	(Love	Boat)	ชมชีวิตความเป็นอยูชาวดัชต	ที่สรางมา

ตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไวขน
เฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางเสนทางลองเรือ	นําทานผานบานเรือนที่อยู	ริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500หลัง	ตอดวยการชม	เขต

เมืองเกา	เกาแกที่สุดของกรุงอัมสเตอรดัม
นําทานเขาชม	โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี	อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการ

เจียระไนเพชรใหเป็นอัญมณีที่มีคาสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก	และมีชื่อเสียงและฝีมือระดับเจียระไนเพชร
ประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร	“โคอินอร”	ของสมเด็จพระราชินี	อลิซาเบธแหงอังกฤษ

17.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.40	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	EVA	AIR	เที่ยวบินที่	BR076	(บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาประมาณ	11	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

เทีย่ง
13.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	24	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน	(กรณีมีวีซาแลวลดราคา	3,000	บาท)



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	ทานละ	12	ยูโร/ทริป/ทาน
คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	14	ยูโร/ทริป/ทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	เยอรมนี
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน	ฉบับจริง	มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ ากวา	2	หนา	(แนบ

หนังสือเดินทางเลมเกามาดวย)

2.	รูปถายสี	หนาตรง	ขนาด	3.5	x	4.5	ซม.	2	รูป	ฉากหลังรูปตองเป็นพื้นสีขาวเทาน้ัน	หามสวมแวนตา	(รูปถายตอง
มีอายุไมเกิน	6	เดือน	ณ	วันยื่น)

3.	สําเนาบัตรประชาชน
4.	สําเนาทะเบียนบาน	(ถายหนาแรกที่มีเลขที่บานคูกับชื่อผูสมัคร)

5.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)(กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนา	ใหแนบเอกสารมา
ดวย)

6.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี	กรณีเคยมีการเปลี่ยน)

7.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)
8.	หลักฐานการทํางาน	(จดหมายรับรองการทํางาน	/	จดหมายรับรองการเรียน)	จดหมายตางๆ	ตองมีอายุไมเกิน	1

เดือน	นับจากวันยื่น	และตองเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามพาสปอรต)

กรณีผูเดินทางเป็นเจาของบริษทั/รานคา:	หนังสือรับรองบริษทัฯ	(อายุไมเกิน	3	เดือน)	ประทับตราและเซ็นรับรอง	/
ทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเป็นเจาของกิจการรานคา
กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมายรับรอง

การทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อสถานทูตของแตละประเทศ	จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	ที่อยู	และเบอรติดตออยางชัดเจน
กรณีที่เป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน
กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	/	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา:	จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง	ระบุชื่อผูสมัคร	พรอมทั้งระบุระยะเวลาหยุดเรียน	/

สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน	นักศึกษา
กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน/พอบานแมบาน:	จดหมายชี้แจงตนเอง
9.	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณา	สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เทาน้ัน
หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	BANK	CERTIFICATE	ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง	ระบุชื่อเจาของบัญชี

ใหครบถวน	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา
หลักฐานการเดินบัญชี	BANK	STATEMENT	ยอนหลัง	3	เดือน	ฉบับจริง	ซึ่งออกจากธนาคาร
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยอัพเดทใหเป็นปัจจุบันและตองนํามาแสดงแกเจาหนาที่สถานทูตในวันสัมภาษณ
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	(หากเด็กไมไดเดินทางพรอม	บิดาและมารดา)	ตองยื่นเอกสารเพิม่

เติมดังน้ี
เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	(ระบุชื่อ)	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให

ระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)

เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให
ระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)

กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	(บิดามารดา,บุตร,พีน่อง)ตองยื่นเอกสารเพิม่เติมดังน้ี
จดหมายรับรองคาใชจายในการเดินทาง	Sponsor	Letter

หนังสือรับรองทางการเงิน	BANK	GUARANTEE	ตองระบุ	ชื่อเจาของบัญชี	รับรองคาใชจายใหใคร	(ตองระบุชื่อผู
ถูกรับรองในจดหมายดวย)	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	15	วันนับจากวันที่ยื่นวีซา
กรุณาแนบ	สูติบัตร,	ทะเบียนบาน,	ทะเบียนสมรส	หรือหลักฐานอื่นๆ	(ฉบับจริงและสําเนา)	เพื่ออางอิงความสัมพันธ



วาเป็นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน
หมายเหตุ:
ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	สถานทูตเยอรมัน	เพื่อสัมภาษณ
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตเยอรมัน	โดยประมาณ	7	วันทําการ
หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางสถานทูตเยอรมันแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืม

หนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ	ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ดังน้ันหากทานมีความจําเป็นในการ
ใชเลมเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัฯ
การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการ

ถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น
และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย	21	วัน

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก



นักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	


