


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี

2 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	เมืองแวรซายส	-	พระรา
ชวังแวรซายส	-	มหานครปารีส	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ
ถนนชองเอลิเซ	-	ประตูชัยนโปเลียน	-	หอไอเฟล	-	ทาเรือบาโตมูซ

พักที่
	RESIDHOME
ROISSY
PARK
HOTEL,
PARIS	หรือ
เทียบเทา

3 หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต	-	กรุงบรัสเซลล	-	อนุสรณอะ
โตเมี่ยม	-	จัตุรัสกรองดปลาสต	-	เมเนเกนพีส

พักที่
	GRESHAM
BELSON
HOTEL,
BRUSSELS	
หรือเทียบเทา

4 เมืองบรูจส	-	เมืองลิซเซ	-	สวนเคอเคนฮอฟ	-	อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-
จัตุรัสดัมสแควร

พักที่		PARK
INN	BY
RADISSON
HOTEL,
AMSTERDAM
	หรือเทียบเทา

5 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	ลองเรือกระจก	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-
เมืองโคโลญ

พักที่
	RAMADA
HUERTH-
KOELN
HOTEL,
COLOGNE
หรือเทียบเทา

6 เมืองโคโลญ	-	มหาวิหารโคโลญ	-	เมืองไฮเดลเบิรก	-	ปราสาทไฮเดล
เบิรก	-	เมืองแมนไฮม

พักที่		NH
MANNHEIM
HOTEL,
MANNHEIM
	หรือเทียบเทา

7 Wertheim	Village	Outlet	-	นครแฟรงกเฟิรต	-	มหาวิหารโดมแหงแฟรงค
เฟิรท	-	จัตุรัสโรเมอร	-	สนามบินแฟรงคเฟิรต

8 สนามบินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

28	เม.ย.	60	-	5	พ.ค.	60 54,900	บาท 53,900	บาท 52,900	บาท 8,000	บาท



15.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชั้น	4	ประตู	5	เคานเตอร
K	สายการบินสิงคโปรแอรไลน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเปา
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง

18.30	น.	ออกเดินทางสู	สิงคโปร	โดย	สายการบินสิงคโปรแอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ979	(บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)

21.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินสิงคโปร	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

00.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปารีส	โดย	สายการบินสิงคโปรแอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ336	(มีอาหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	12	ชั่วโมง)

07.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินชารลเดอโกล	นครปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
5	ชั่วโมง)	นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	เมืองแวรซาย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)
นําทานชมความงดงามของ	พระราชวังแวรซาย	อันยิ่งใหญ	(มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง)	ที่สรางขึน้

ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่	14	ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง	รูปป้ัน	รูป
แกะสลักและเครื่องเรือน	ซึ่งเป็นการใชเงินอยางมหาศาล
อิสระ	ทานชมหองตางๆของพระราชวัง	เชน	โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตร

บรรจง,	หองอพอลโล,	หองเมอคิวรี่,	หองกระจก	ที่มีความยาวถึง	73	เมตร	ซึ่งเป็นหองที่พระยาโกษาธิบดี	(ปาน)
ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่	14	แหงฝรั่งเศส	อีกทั้งยังเป็นหองที่
ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี	อังตัวแนตต	มเหสีของพระเจาหลุยสที่	16
นําทาน	ชมหองบรรทมพระราชินี	ที่ตกแตงอยางงดงาม,	ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่

ยิ่งใหญ



เทีย่ง
นําทานกลับสู	มหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน	ติด

อันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
นําทานผานชม	ลานประวัติศาสตร	จัตุรัสคองคอรด	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอังตัวเนต	ถูก

ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
นําทานผานเขาสู	ถนนสายโรแมนติก	ชองป เอลิเซ	ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
นําชมและถายรูปคูกับ	ประตูชัยนโปเลียน	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก	เอาสเตอร

ลิทซในปี	1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836
นําทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ	หอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส	ดวย

ความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปีค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
นําทาน	ลองเรือบาโตมุช	ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส	ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ําเป็นอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ

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

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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



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

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

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

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	หอยเอสคาโก
	พักที่		RESIDHOME	ROISSY	PARK	HOTEL,	PARIS	หรือเทียบเทา



เชา
นําทานสัมผัสชอปป้ิง	แกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน	Bucherer

รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส	โดยมีสินคามากมาย	อาทิเชน	ช็อคโกแลต	,เครื่องหนัง,มีด
พับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	เมืองบรัสเซลส	(Brussels)	เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม	และยังเป็นศูนยกลางดาน

การเมืองนานาชาติแหงสหภาพยุโรปอีกทั้งยังเป็นศูนยบัญชาการกลางขององคการสนธิสัญญาปองกัน
แอตแลนติกเหนือหรือ	NATOอีกดวย	(ใชเวลาเดินทาง	3	ชั่วโมง	30	นาที)
นําทานแวะถายรูปกับ	อะตอมเมีย่ม	(Atomium)ที่	มีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง	102	เมตร	กอสรางใน

รูปทรงที่เป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอรแซล	เอ็กซิบิชั่น	ในปี	ค.ศ.1958
นําทานเขาสู	จตุรัสกรองดปลาซ	ถือเป็นหัวใจสําคัญของเมืองบรัสเซลส	ซึ่งชาวเบลเยี่ยมยกยองใหวาเป็นจตุ

รัสที่งดงามที่สุดในโลก	เป็นกลุมอาคารที่สรางดวยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรค	โกธิค	นีโอ-โกธิค	และเป็นสถานที่
ซึ่งองคกรยูเนสโกยกยองใหเป็นมรดกโลก
นําทานถายรูปกับ	รูปป้ันเด็กนอยยืนปัสสาวะมาเนคินปิส	สัญลักษณของเมืองน้ี	และน้ําจากน้ําพุน้ีชาว

เมืองและชาวตางชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงกรุงบรัสเซลส

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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



***	อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกแกการชอปป้ิง	***

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		GRESHAM	BELSON	HOTEL,	BRUSSELS		หรือเทียบเทา

เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองบรูจก	(ใชเวลาเดินทาง	1	ชั่วโมง	15	นาที)	เมืองหลวงของแควนฟลันเดอร	ที่ไดชื่อวา

เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป
นําทานชมเมืองบริเวณ	ยานจัตุรัสใจกลางเมือง	อิสระตามอัธยาศัย
นําทานผานชม	หอระฆังเกาแก	ตึกเทศบาลเมืองในสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช	และแบบเรเนสซองส

เน่ืองจากเป็นเมืองเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และยังคงสภาพอาคารบานเรือนเกาแกไวไดอยางสมบูรณ
จึงไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกของใหเป็นเมืองมรดกโลกดานวัฒนธรรม	และทําใหเมืองบรูจกเป็น
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรป
นําเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองลิสส	Lisse	ซึ่งเป็นหมูบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ปลูกดอกไมเมืองหนาว

ในไรกวาง

เทีย่ง
นําทานเขาชม	งานเทศกาลดอกทิวลิป	KEUKENHOF	2017	ซึ่งในชวงระหวางปลายเดือนมีนาคม	–	ตน

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

นําทานชม	จัตุรัสดัมสแควร	ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครั้งที่	2	และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส	โบนาปารต	เคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวงที่
จักรพรรดิ	นโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

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		PARK	INN	BY	RADISSON	HOTEL,	AMSTERDAM		หรือเทียบเทา

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



ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิด
ทานสามารถเขาชม	วิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง	ในงานอุตสาหกรรมมา

ตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ	งานไม	นอกจากน้ีภายในหมูบาน
แหงน้ียังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ	อาทิ	พิพิธภัณฑเบเกอรี่–ชีสฟารม	นาฬิกา	รานขายเครื่องกาแฟและชา
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ	ลองเรือหลังคากระจก	ชมชีวิตความเป็นอยูชาวดัชต	ที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่
17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางเสนทางลองเรือ	ผานบานเรือนที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500หลัง	ตอดวยการชมเขตเมืองเกาแก
ที่สุดของกรุงอัมสเตอรดัม
นําทานเขาชม	โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี	อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการ

เจียระไนเพชรใหเป็นอัญมณีที่มีคาสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก	และมีชื่อเสียงและฝีมือระดับเจียระไนเพชร
ประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร	“โคอินอร”	ของสมเด็จพระราชินี	อลิซาเบธแหงอังกฤษ

เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	เมืองโคโลญ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน	และเป็นเมือง

ใหญอันดับ	4	ของประเทศเยอรมนี	ศูนยกลางทางการคา	งานศิลปะ	และอุตสาหกรรม	ทั้งยังเป็นแหลงผลิตน้ํา
หอมออดิโคโลญ	4711	อันลือชื่อ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

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



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูขาหมูเยอรมัน
	พักที่		RAMADA	HUERTH-KOELN	HOTEL,	COLOGNE	หรือเทียบเทา

เชา
นําทานชม	เมืองโคโลญ	เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ
อิสระใหทานถายรูปคูกับ	มหาวิหารโคโลญ	ซึ่งเริ่มกอสรางมาตั้งแตปี	1248	แตมีเหตุทําใหตองหยุดพักการ

กอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปีจึงเสร็จสมบูรณ	ทั้งน้ีจึงแลวเสร็จในปี	1880	มหาวิหาร
โคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก	นับเป็นวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	เป็นหอคอยแฝดสูงถึง	157	เมตร	กวาง	86	เมตร	ยาว	144	เมตร	จุดประสงค
เพื่ออุทิศใหนักบุญปีเตอรและพระแมมารี

เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	เมืองไฮเดลเบิรก	(Heidelberg)	เมืองที่สุดแสนโรแมนติกริมฝ่ังแมน้ําเน็คคาร	อดีตเมือง

ศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน	และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแหง
แรกของเยอรมัน
นําทานชม	ปราสาทไฮเดลเบิรก	ที่สรางขึน้บนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็คคาร	ซึ่งจากดานบนปราสาททานยัง

สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมืองไฮเดลเบิรกไดโดยรอบ	โดยตัวปราสาทสรางจากหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุเกา
แก	กวา	900	ปี	(ไมรวมคาเขาชมดานในปราสาท)
นําทานชม	ประตูคืนเดียว	(Elisabeth’s	Gate)	ที่สรางขึน้โดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก	ที่สรางเพื่อเป็นของ

ขวัญวันเกิดแด	พระมเหสี	อลิซาเบธ	ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว
นําทานชม	ถังไวนทีใ่หญ	และเกาแกทีสุ่ดในโลก	อายุ	100	กวาปี	มีความจุถึง	220,000	ลิตร
นําทานเดินทางสู	เมืองแมนไฮม	(Mannheim)	เมืองแหงมหาวิทยาลัย	ที่ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําไรนและแมน้ําเน็ค

คาร	ซึ่งมีทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะที่ดีที่สุดของเยอรมัน	และอีกทั้งเป็นหน่ึงในสวนที่สวย
ที่สุดของโลก

	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



อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก	ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก	เสนหของตัวเมืองเกา
สตไลบาโรก	รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม	น่ันจึงทําใหเมือง
ไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก

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

เมืองแมนไฮม	(Mannheim)	เมืองแหงมหาวิทยาลัย	ที่ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําไรน
และแมน้ําเน็คคาร	ซึ่งมีทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะที่ดีที่สุด
ของเยอรมัน	และอีกทั้งเป็นหน่ึงในสวนที่สวยที่สุดของโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่		NH	MANNHEIM	HOTEL,	MANNHEIM		หรือเทียบเทา

เชา
นําทานเดินทางสู	Wertheim	Village	Outlet	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง	50	นาที)	ใหทานเพลิดเพลิน

กับการชอปป้ิงสิ้นคาแบรนดเนมสชั้นนําอยางจุใจ	อาทิเชน	COACH,	ADDiDAS,	FRED	PERRY,	POLO	RALPH
RAUREN,	SUPERDRY	ฯลฯ	และอื่นๆอีกมากมาย

เทีย่ง
นําทานเดินทางสู	เมืองแฟรงกเฟิรต	(Frankfurt)	เมืองที่ตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําไรน	เป็นเมืองที่มีประวัติตอ

เน่ืองอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษตัริยและจักรพรรดิหลายพระองคเคยใชเป็นสถานที่ประกอบพิธี
ราชาภิเษกในปัจจุบัน	นอกจากน้ีแฟรงเฟิรตยังเป็นเมืองศูนยกลางของการคมนาคมการคาของเยอรมันและเป็น
เมืองที่มีความรํ่ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดวย
นําทานชม	มหาวิหารแฟรงกเฟิรต	มหาวิหารศักดิส์ิทธิท์ี่มีขนาดใหญที่สุดแหงนครแฟรงกเฟิรต	ถูกสรางขึน้

แบบโกธิคสไตลในชวงศตวรรษที่	13	ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแหงน้ียังใชเป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผูปกครอง
แควนแหงโรมันคริสตจักร	และเป็นสัญลักษณแหงศูนยรวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแตศตวรรษที่19	เป็นตนมา
นําทานแวะถายรูป	ณ	จตุรัสโรเมอร	ซึ่งหมายถึงคําวาโรมันในภาษาเยอรมัน	บานที่ซื้อโดยสภาเมืองใน1405

จากครอบครัวพอคาเศรษฐี	บานหลังกลางกลายเป็นศาลากลางจังหวัดในเวลาตอมา	และมีการเชื่อมตอในภาย
หลังกับอาคารขางเคียงรวมจํานวน	9	หลังเป็นยานตลาดเกาหรือComplex	ของนครแฟรงกเฟิรต	โดยในอดีต
Complex	แหงน้ีถูกทําลายพินาศยอยยับโดยระเบิดในชวงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง	แตไดถูกฟ้ืนฟูใหกลับมามี
สภาพดีดั่งเดิม

คํ่า
18.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินแฟรงกเฟิรต	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ



***	อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกแกการชอปป้ิง	***

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
22.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินสิงคโปรแอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ335	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	12	ชั่วโมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

Wertheim	Village	Outlet	ทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสิ้นคาแบรนดเนมส
ชั้นนําอยางจุใจ	อาทิเชน	COACH,	ADDiDAS,	FRED	PERRY,	POLO	RALPH
RAUREN,	SUPERDRY,	TOMMY	HILFIGER,	TIMBERLAND,	MARC
PICARD,	JACK	WOLFSKIN,	VERSACE,	TAG	HEUER,	SWAROVSKI
เป็นตน

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

มหาวิหารโดมแหงแฟรงคเฟิรท	ที่ไดรับการบูรณะขึน้มาหลังไดรับผลกระทบ
อยางหนักในชวงสงครามโลกครั้งที่	2

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟิรต	ตั้งอยูที่แฟรงกเฟิรต	เยอรมนี	เป็นทา
อากาศยานที่ใหญที่สุดของเยอรมนี	และใหญเป็นอันดับ	3	ของยุโรป



16.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินสิงคโปร	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
17.35	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน	เที่ยวบินที่	SQ972	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
19.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

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	(2ยูโร/วัน/ทาน)

คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	16	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	เยอรมัน
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-นามสกุลใหถูก

ตองตามพาสปอรต)
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
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ	(หากเด็กไมไดเดินทางพรอม	บิดาและมารดา)	ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	(ระบุชื่อ)	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให

ระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให

ระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)
กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	(บิดามารดา,บุตร,พี่นอง)ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
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
***	Passport	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

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

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
**คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**

**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย
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	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	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	


