


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินชางกี

2
สนามบินมิลาน	-	เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิค
เตอรเอ็มมานูเอล	-	รูปป้ันของลีโอนาโดดาวินชี	-	เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหิน
แกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลูเซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	แมนํา
รอยส

พักที่	โรงแรม
GRAND
HOTEL
EUROPE	หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานแองเกิ้ลเบิรก	-	กระเชาไฟฟาโรแตร	-	ยอดเขาทิตลิส	-	ถํ้าน้ําแข็ง
(	ทิตลิส	)	-	เมืองดิจอง

พักที่	โรงแรม	
MERCURE
DIJON
CENTRE	หรือ
เทียบเทา

4 มหานครปารีส	-	จัตุรัสคองคอรด	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชองเอลิเซ	-
ประตูชัยนโปเลียน	-	หอไอเฟล	-	โรงงานผลิตน้ําหอม	หรือ	พิพิธภัณฑ
น้ําหอม

พักที่		โรงแรม
MERCURE
PARIS	LA
DEFENSE
หรือเทียบเทา

5 เมืองแวรซายส	-	พระราชวังแวรซายส	-	หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต

พักที่	โรงแรม
MERCURE
PARIS	LA
DEFENSE
หรือเทียบเทา

6 เมืองบรูจส	-	โกรตมารก	/	จัตุรัสใจกลางเมือง	บรูจ	-	กรุงบรัสเซลล	-	อนุ
สรณอะโตเมี่ยม	-	จัตุรัสกรองดปลาสต	-	เมเนเกนพีส	-	แอนทเวิรป

พักที่	โรงแรม
CROWNE
PLAZA
ANTWERPEN
หรือเทียบเทา

7 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-	ลองเรือกระจก
-	บริษทัเจียระไนเพชร	-	จัตุรัสดัมสแควร

พักที่	โรงแรม
PARK	INN
AMSTERDAM
AIRPORT
หรือเทียบเทา

8 สนามบินสคิปโพล	/	สนามบินอัมสเตอรดัม

9 สนามบินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

29	พ.ย.	60	-	7	ธ.ค.	60 59,900	บาท 59,900	บาท 59,900	บาท 10,000	บาท



ชวงบาย
15.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	5เคานเตอร	K

สายการบินสิงคโปร	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
18.30	น.	ออกเดินทางสูสิงคโปร	โดยสายการบินสิงคโปร	เทีย่วบินที	่SQ979

ชวงคํ่า
21.55	น.	ถึงสนามบินชางฮี	ประเทศสิงคโปร	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.30	น.	ออกเดินทางตอ	โดยสายการบินสิงคโปร	เทีย่วบินที	่SQ	378

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

ชวงเชา
06.10	น.	ถึง	สนามบินมิลาโนมัลเปนซา	เมืองมิลาน	ประเทศอิตาลี	นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร
จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน	(Milan)	เมืองที่เรียกไดวา	เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก
นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(Duomo	di	Milano)	ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอ

โกธิค	ผสมผสานกัน	ชมความงดงามอันนาอัศจรรย	ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
นําทานชม	แกลเลอรี	วิคเตอร	เอ็มมานูเอล	(Galleria	Vittorio	Emanuele	II)	ซึ่งนับวาเป็นชอปป้ิงมอลลที่

สวยงาม	หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน	อนุสาวรีย	ของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอล	ที่	2	ผูริเริ่มการรวม
ชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี	และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือลีโอนารโด	ดารวินซี่
ที่อยูในบริเวณ	ดานหนาของโรงละครสกาลา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
เดินทางสูเมืองลูเซิรน	(Lucerne)	เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด	ที่ถูกหอมลอมไป

ดวยทะเลสาบและขุนเขา
จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก	(Dying	Lion	of	Lucerne)	ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ	เพื่อเป็น



อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี	ค.ศ.1792
ชมสะพานไมชาเปล	(Chapel	Bridge)	ซึ่งมีความยาวถึง	204	เมตร	ทอดขามผานแมน้ํารอยส	(Reuss

River)	อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน	เป็นสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป	สราง
ขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1333	โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส	ตลอดแนวสะพาน
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส	เชน	ช็อคโกแลต,	เครื่องหนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน

Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	GRAND	HOTEL	EUROPE	หรือเทียบเทา

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

มิลาน	หรือ	มิลาโน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดวา	ลากรันเดมีลาโน	ชื่อเมืองมิลาน	มาจากภาษาเซลต	คําวา	"Mid-lan"
ซึ่งหมายถึง	อยูกลางที่ราบ	เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ
โรม

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ

แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

เป็นอัจฉริยบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย	เป็นทั้งสถาปนิกแบบเรอเน
ซองส	นักดนตรี	นักกายวิภาคศาสตร	นักประดิษฐ	วิศวกร	ประติมากร	นัก
เรขาคณิต	นักวาดภาพ	นักดาราศาสตร	นักวิทยาศาสตร	ดา	วินชี	มีงานศิลปะ
ที่มีชื่อเสียงหลายชิ้น	งานของ	ดา	วินชี	ยังสรางคุณประโยชนกับวิชา
กายวิภาคศาสตร	ดาราศาสตร	ดวยความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณที่รักใน
ศาสตรหลายแขนง	เลโอนารโดทําใหเกิดจิตวิญญาณของสหวิทยาการในสมัย
ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ	และกลายเป็นบุคคลสําคัญของยุคน้ัน



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา
ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

แมน้ําที่มี	สะพานไมมีหลังคา	คลุมตลอดทอดตัวยาว	แมน้ํารอยส	เป็นแมน้ํา
ของเมืองเกาลูเซิรน

	พักที่	โรงแรม	GRAND	HOTEL	EUROPE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเกิ้ลเบิรก	(Engelberg)	ซึ่งตั้งอยูเชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแหงหน่ึง

ของเทือกเขาแอลป	ผานเสนทางไฮไลทของสวิตเซอรแลนด	และวิวทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอัน



ขาวโพลนปกคลุมยอดเขา
นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน	360	องศา	รอบตัวเอง	ชมทัศนียภาพอันตระ

การตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	(Titlis)

เขาชมถํ้าน้ําแข็ง	(Ice	Grotto)ที่ไมเคยละลาย	
เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี	สุดแสนประทับใจเป็นอยางยิ่ง	ชมทิวทัศนของยอดเขา

ตางๆ	ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเป็นอันมาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง	(Dijon)	ประเทศฝรั่งเศส	อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี	ผานทุงราบอัน

กวางใหญแหลงผลิตมัสตารดชื่อดัง	อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวนชั้นเลิศอีกดวย	ผานชมอาคารบานเรือน
สมัยเรเนสซองส	โบสถและวิหารเกาแกในสมัยยุคกลาง	ซึ่งมีจุดเดนคือ	การมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีแดงสดจัด
เรียงเป็นลวดลายงดงาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูที่พัก	โรงแรม	MERCURE	DIJON	CENTRE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนดที่ตองหาโอกาสมาเยือนสัก
ครั้ง	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลีส"	ภูเขาที่มียอดสูง
จากระดับน้ําทะเลหน่ึงกวา	10,000	ฟุต	หรือ	3,020	เมตร	ปัจจุบันเมืองเอนเกล
เบิรกไดกลายเป็นอีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทที่ใหญที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร
แลนด

เป็นกระเชาไฟฟาที่ใชในการเดินทางขึน้สูยอดเขาทิตลิส	ซึ่งตัวกระเชาน้ันมี
พื้นที่หมุนไดอยางชาๆเพื่อใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ	360	องศาใน
เวลาเพียง	5	นาทีน้ัน

เป็นภูเขาที่มีความชันที่	สุดในโลก	ประมาณ	10,000	ฟุต	มีภัตตาคารอยูบน
ยอดเขาที่สามารถ	ชมทิวทัศนโดยรอบได

เป็นถํ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย	ที่มีแสงไฟนีออนสองสวางเป็นระยะๆ	การเดิน
ในถํ้าน้ําแข็งเราตองระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพื้นลื่นมากๆ	แตจะมีวางแผน
กันลื่นไวใหตลอดทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนยอดเขา	อาหารพื้นเมือง



นับวาเป็นเมืองหลวงทางดานความมั่งคั่งและอํานาจเมื่อสมัยโบราณ	เพ
ราะเปคยเป็นที่อยูของ	Dukes	of	Burgundy

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	โรงแรม		MERCURE	DIJON	CENTRE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	มหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน	ที่นักทอง

เที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	กรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของ
โลก	ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น	วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็น
หน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส	ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด	(Place	de	la

Concorde)	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอองตัวแนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝรั่งเศส
จากนัน้เขาสูถนนสายโรแมนติกชองป เอลิเซ	(Champs	Elysees)	ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู

ประตูชัยนโปเลียน
นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน	(Arc	de	Triomphe)	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโป

เลียนในศึก	เอาสเตอรลิทซในปี1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836	ใหเวลาทาน
ไดเลือกซื้อสินคาชั้นนําบนถนนชองปเอลิเซ	ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา	สินคาแฟชั่นมากมาย
แลวนําถายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย

ความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑน้ําหอม	Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการ

ผลิตน้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิด
มาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงของโลกน้ําหอม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยเอสคาโก)
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	MERCURE	PARIS	LA	DEFENSE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



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

โรงงานผลิตน้ําหอมอันเกาแกและมีชื่อเสียงประวัติความเป็นมาพรอมๆ	กับ
การสรางเมือง	ถือเป็นแลนดมารคสําคัญของเมือง	พิพิธภัณฑน้ําหอม
Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต
น้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอัน
โดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมือง
หลวงของโลกน้ําหอม	โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึน้มาในปี	1983	ตัวอาคาร
เป็นที่อยูเดิมของ	นโปเลียน	โบนาปารตที่	3	Louis-Napoléon	Bonaparte	III	ซึ่ง
แตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีต
จนถึงปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณ
อันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร	ทาน
สามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยเอสคาโก)
	พักที่		โรงแรม	MERCURE	PARIS	LA	DEFENSE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	เมืองแวรซายส	นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส	(Versaille	Palace)	อันยิ่ง

ใหญ	ที่สรางขึน้ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่	14	ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ	ทั้งจิตรกรรมฝา
ผนัง	รูปป้ัน	รูปแกะสลักและเครื่องเรือน	ซึ่งเป็นการใชเงินอยางมหาศาลพาทานชมหองตางๆของพระราชวัง
เชน	โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง,	หองอพอลโล,	หองเมอคิวรี่,	หอง
กระจก	(Hall	of	Mirror)	อีกทั้งยังเป็นหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี	อังตัวแนตต	มเหสี
ของพระเจาหลุยสที่	16,	ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นอยางเต็มอิ่มในราคาถูกที่รานคาปลอดภาษี	(Duty	Free	Shop)	อาทิ	เชน

เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกาหรือกระเปา	
จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญสุดหรู

ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี	่ลาฟาแยตต	(Galleries	Lafayette)	หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิส
จากราน	Bucherer	รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส	โดยมีสินคามากมาย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	MERCURE	PARIS	LA	DEFENSE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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



มีไกดทองถิน่บรรยายในพระราชวัง
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	พักที่	โรงแรม	MERCURE	PARIS	LA	DEFENSE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสูเมืองบรูกก	(Brugge)	ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยียม	และไดรับ

เลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก	โดยมีสมญานามวา	เวนิสแหงยุโรปเหนือ	เพราะเป็นเมืองที่มี
การใชลําคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได	ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น	และมี	อาคาร	โบสถ
บานเรือน	ถนนที่สะอาดสวยงาม	ซึ่งสวนใหญลวนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ	เฟลมมิช	และแบบเรเนซองค	และมี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
นําชมจัตุรัสใจกลางเมือง	(Market	Square)	หอระฆังเกาแกที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่

งดงาม	ที่ชื่อวา	Madonna	&	Child	ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยูภายในโบสถพระแมมารี	มีลักษณะเป็นหินออนที่มี
การแกะสลัก	โดย	ไมเคิลแอน	เจโล	ซึ่งในปัจจุบันไดรับการยกยองวาเป็น	ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูกรุง	บรัสเซลส	(Brussels)	เมืองหลวงของ	ประเทศเบลเยียม	สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ	หรือนาโต
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	อนุสรณอะโตเมีย่ม	(Atomium)	ซึ่งเป็นสัญลักษณในการจัด

งานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป”	เมื่อปี	ค.ศ.1958	ถูกสรางขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล	โดย
ขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง	165	พันลานเทา
จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต	(Grand	Place)	ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหง

หน่ึงในยุโรป	ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส
นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส	(Manneken	pis)	ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัว

ปัสสาวะอยางนารัก	ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลาก
หลายตํานาน	เชน	มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี	มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ	จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและ
ปองกันเมืองไวได	ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี	เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสุเมืองแอนตเวิรป	(Antwerp)	เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตํานานยักษ	ดรู

โอน	อันติโกน	(Druoon	Antigoon)	ที่อาศัยบริเวณแมน้ําสเกลท	(Scheldt	River)	ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปา
กน้ําเวสเทิรนสเกลต	(Western	Scheldt)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยแมลงภูอบไวนขาว)
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	CROWNE	PLAZA	ANTWERPEN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



ตลาด	Grote	Markt	น้ีไดกลายมาเป็นศูนยกลางของชีวิตคนเมืองบรูจส	ที่น่ีเต็ม
ไปดวยพอคาแมขายและผูจับจายสินคา	ปัจจุบันตลาด	Grote	Markt	ยังถือเป็น
ฮับดานการทองเที่ยวดวย	ลองใชเวลาเดินใหทั่วเพื่อสัมผัสประสบการณของ
รานอาหาร	คาเฟ 	รานขายของที่ระลึกของที่น่ี	และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ
และสถาปัตยกรรมอันงดงามของสวนหน่ึงของเมืองบรูจส

	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

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

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

เป็นเมืองในประเทศเบลเยียมและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟ
ลานเดอส	หน่ึงในสามบริเวณของเบลเยียม	แอนตเวิรปเป็นเมืองที่มีความ
สําคัญมานานในกลุมประเทศแผนดินตํ่าของทั้งทางเศรษฐกิจและทาง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะกอนการการปลนเมืองแอนตเวิรปของการลุกฮือของชาว
ดัตช	ระหวางสงครามแปดสิบปี	เมืองแอนตเวิรปตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ํา
สเกลต	ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ําเวสเทิรนสเกลต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยแมลงภูอบไวนขาว)
	พักที่	โรงแรม	CROWNE	PLAZA	ANTWERPEN	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสู	หมูบานกังหันลมซานสคันส	(Zaanse	Schans)	ใหทานไดถายรูปเป็นที่ระลึกกับ

กังหันลม	สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช	และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใส
ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
จากน้ันเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอดัม	(Amsterdam)	เมืองแหงแสงสี	และอิสรเสรีภาพ	ของนักทองเที่ยวจาก

ทั่วโลก	นําทานผานชมเมืองที่มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ	มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก	ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง	สัมผัสชีวิตความเป็นอยู	รวม

ทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	17	และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงาม
อยางมีเอกลักษณ
นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการ

เจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ	พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน	และทาน
สามารถเลือกชมสินคาอื่น	อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย
จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร	(Dam	Square)	ศูนยกลางของเมือง

ที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส	โบ
นาปารต	เคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	PARK	INN	AMSTERDAM	AIRPORT	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

	พักที่	โรงแรม	PARK	INN	AMSTERDAM	AIRPORT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินสคิปโพล	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
10.25	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพ	โดยเทีย่วบินที	่SQ323

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

ชวงเชา



05.55	น.	เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
07.15	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	เทีย่วบินที	่SQ970

08.40	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ

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.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับ
เงินมัดจําแลวเทานัน้

2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ

3,400	บาท	)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ	(16	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	9	x	3	=	27	ยูโร	หรือประมาณ

900	บาท)

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]



-	เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม	
6.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน

3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

5.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขัน้ตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทัง้แบบหมู
คณะและยื่นรายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(ฝรัง่เศส)ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	10-15	วัน
ทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	TLS	Contact
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
นระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือน	รวบผม	ให

เห็นหู	เห็นคิ้ว	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก	)
3.	หลักฐานการเงิน

-	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	ใช	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	3	เดือน	ที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	1-2	วัน	แลว	คอยขอ	Statement	เพื่อให
อัพเดทไมเกิน	15	วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา)	บัญชีฝากประจํา	ใชประกอบการพิจารณาได
-	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ใชสําเนา	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพยยอนหลัง	3	เดือน(ของผูที่ออกคา
ใชจาย)	
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

4.	หลักฐานการทํางาน	
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY
CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY



CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดา
มาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	***	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองทีเ่ขาพัก	เชน	กรณีที่
เมืองนัน้มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองทีใ่กลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับ
เปลีย่นตามความเหมาะสม)

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ	3,400	บาท	)

โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที	่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับ
ผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชัว่โมงติดตอกัน	ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติ	ตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้



ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.		แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทัง้หมด
2.		แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง					ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.		กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.		กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด			

9.		กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล
ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


