


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินสคิปโพล	/	สนามบินอัมสเตอรดัม	-	อัม
สเตอดัม	(Amsterdam)

พักที่	HYATT
PLACE
AMSTERDAM
AIRPORT
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	รองเทาไม	-	Designer	Outlet	Roermond
-	เมืองโคโลญ	-	มหาวิหารโคโลญ

พักที่
MERCURE
COLOGNE
WEST	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 บ็อบพารด	-	แมน้ําไรน	-	ผาหินโลเรอไลย	-	ทาเรือเซนตกอร	-	นครแฟ
รงกเฟิรต	-	จัตุรัสโรเมอร	-	สถานีรถไฟนครแฟรงกเฟิรต	-	ยานถนน
ไซยน

พักที่	PARK	INN
FRANKFURT
AIRPORT
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองไฮเดลเบิรก	-	ปราสาทไฮเดลเบิรก	-	ประตูคืนเดียว	-	ถังไวนที่ใหญ
ที่สุดในโลก	-	กรุงลักเซมเบิรก	-	โบสถนอรธเทรอดามกรุงลักเซมเบิรก
-	พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค

พักที่	NOVOTEL
LUXEMBURG
KIRCHBERG
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 กรุงบรัสเซลล	-	อนุสรณอะโตเมี่ยม	-	จัตุรัสกรองดปลาสต	-	เมเนเก
นพีส

พักที่	RAMADA
BRUSSELS
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-	ลองเรือกระจก	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-	จัตุ
รัสดัมสแควร	-	สนามบินสคิปโพล	/	สนามบินอัมสเตอรดัม

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

31	พ.ค.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿53,900 ฿53,900 ฿53,900 ฿7,900

2	มิ.ย.	61	-	8	มิ.ย.	61 ฿53,900 ฿53,900 ฿53,900 ฿7,900

14	มิ.ย.	61	-	20	มิ.ย.	61 ฿53,900 ฿53,900 ฿53,900 ฿7,900

21	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿53,900 ฿53,900 ฿53,900 ฿7,900

28	มิ.ย.	61	-	4	ก.ค.	61 ฿53,900 ฿53,900 ฿53,900 ฿7,900



ชวงเชา	-	ชวงบาย
09.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสายการ

บินอี.วี.เอ.แอร	ประตู	8	แถว	Q	พบเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวก
12.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงอัมสเตอรดัม	โดยสายการบิน	EVA	AIR	เทีย่วบินที	่BR	075

ชวงคํ่า
19.35	น.	ถึง	สนามบินสคิปโพล	กรุงอัมสเตอรดัม	ประเทศเนเธอรแลนด	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	6	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	5	ชั่วโมง	ในวันที่	25	มีนาคม
2561)

เดินทางเขาสูที่พัก	HYATT	PLACE	AMSTERDAM	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	HYATT	PLACE	AMSTERDAM	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสู	หมูบานกังหันลมซานสคันส	(Zaanse	Schans)	สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของ

ชาวดัตช	นําทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม	จากน้ันชม	การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไม	ของชาวดัตชที่
ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆ	พรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก	จากน้ันนําทานเดินทางสู



Designer	Outlet	Roermond

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
ใหเวลาทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	เชน	GUCCI,	PRADA,	BALLY,	BURBERRY,

CALVIN	KLEIN,	SALVATOR	FERRAGAMO,	GUESS,	SUPERDRY,	NIKE,	SKECHERS,	DIESEL,	AEMANI,
CLARK,DESIGUAL,	FRED	PERRY,	KIPLING,	ERMENGILDO	ZEGNA,	TUMI,	MICHAEL	KORS,	LEVI’S,
MEXX	MCM,	FURLA	ฯลฯ
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองโคโลญ	(Cologne)	เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน	และเป็นเมืองใหญ

อันดับ	4	ของประเทศเยอรมนี	ศูนยกลางทางการคา	งานศิลปะ	และอุตสาหกรรม	ทั้งยังเป็นแหลงผลิตน้ําหอมอ
อดิโคโลญ	4711	อันลือชื่อ	นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ	เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ
นําทานถายรูปคูกับ	มหาวิหารโคโลญ	(Cologne	Cathedral)	ซึ่งเริ่มกอสรางมาตั้งแตปี	1248	แตมีเหตุ

ทําใหตองหยุดพักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปีจึงเสร็จสมบูรณ	ทั้งน้ีจึงแลวเสร็จใน
ปี	1880	มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก	นับเป็นวิหารที่ใหญและสูงที่สุดใน
โลกในสมัยน้ัน	ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	เป็นหอคอยแฝดสูงถึง	157	เมตร	กวาง	86	เมตร	ยาว	144
เมตร	จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปีเตอรและพระแมมารี

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน)
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	MERCURE	COLOGNE	WEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

เป็นสถานที่ที่ดีดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร	ที่คะแนนจากแบรนด
สินคาที่มีชื่อเสียงในราคาที่ดี	เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุด
สัปดาห	สถานที่ใหบริการพื้นที่จอดรถมากมาย	และคุณสามารถเดินตรงไปที่
ใจกลางเมืองศิลปะการแสดงของชาวคริสต

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



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

โยธวาทิต	การประกวดเตนรําของชุมชนตาง	ๆ	การแตงกายแบบแฟนซี	ขบวน
แห	การดื่มกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหวี่ยง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ขาหมูเยอรมัน)
	พักที่	MERCURE	COLOGNE	WEST	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	ทาเรือบอบพารด	(Boppard)	นําทาน	ลองเรือชมความสวยงามของแมน้ํา

ไรน	แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึงของยุโรป	ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแมน้ํา	ผานแหลง
ปลูกองุนทีใ่ชผลิตไวนขาว	อันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน	เพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน	ปราสาทของ
โบราณอายุกวา	600	ปี	และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยูสองฟากฝ่ังแมน้ํา	
ผานบริเวณผาหินโลเรอไลย	(Loreley	rock)	ซึ่งมีตํานานเรื่องเลาขานอันลึกลับของเสียงสะทอนที่เกิดขึน้

บริเวณน้ัน	และขึน้ฝ่ังที่	ทาเรือเซนตกอร	(St.	Goar)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ไสกรอกเยอรมัน)

ชวงบาย	
นําเดินทางโดยรถโคชสู	นครแฟรงกเฟิรต	(Frankfurt)	ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของ

เยอรมนี	นําชม	จัตุรัสโรเมอร	(Romerberg)	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง	ดานขางก็คือ	THE	ROMER
หรือ	Frankfurt	City	Hall	หรือศาลาวาการเมือง	ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส
ผานชม	สถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต	ซึ่งถือไดวาเป็นสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงในประเทศไทย	โดยครั้ง

เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่	5	เชิญเดินเลนยานถนน	ZEIL	ที่มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและราน
คามากมาย	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแฟชั่นหลากหลาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	PARK	INN	FRANKFURT	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



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

เป็นผาหินในประเทศเยอรมัน	ซึ่งไดชื่อน้ีมาจากทองถิ่นที่แปลวาการบนพึมพํา
หรือกระซิบ	รวมกับคําวาหินเพราะเสียงของลมและน้ําที่ทําใหเกิดเสียงคลาย
กัน

ทาเรือเซนตกอร	(St.	Goar)	นําทานลองเรือชมความสวยงามของแมน้ําไรน
แมน้ําสายสําคัญที่สุดสายหน่ึงของยุโรป	ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสอง
ฟากฝ่ังแมน้ําเพลิดเพลินกับทิวทัศนของไรองุน	และปราสาทของโบราณอายุ
กวา	600ปี	และอาคารบานเรือนของอดีตเหลาขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู
สองฟากฝ่ังแมน้ํา	ลงเรือเฟอรรี่ลองแมน้ําไรนมากกวาน่ังรถเลียบฝ่ัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(ไสกรอกเยอรมัน)

เป็นเมืองใหญที่มีความเหมาะสมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมันตะวัน
ตกไดสบาย	ๆ	ดวยความครบครันของสาธารณูปโภคและความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการเงิน	เป็นศูนยกลางของการเดินทางโดยเฉพาะ
ดานการบิน	สนามบินแฟรงคเฟิรตถือเป็นสนามบินที่มีปริมาณการจราจรทาง
อากาศมากที่สุดแหงหน่ึงของยุโรปและของโลก

เป็นที่ตั้งของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟิรต	ตรงกลางจัตุรัสเป็น
น้ําพุแหงความยุติธรรม	ดานหนาจัตุรัสโรเมอรเป็นบานโครงไมสมัยกลางที่ได
รับการบูรณะแลว	ปัจจุบัน	จตุรัสโรเมอร	ยังคงความงามสงารายลอมดวย
สถาปัตยกรรมตั้งแตสมัยศตวรรษที่14

สถานีรถไฟแฟรงกเฟิรต	เป็นสถานีรถไฟแหงหลักที่มีผูโดยสารมากที่สุดใน
เมืองแฟรงกเฟิรต	ประเทศเยอรมนี	มีผูโดยสารกวา	350,000	คนตอวัน	จัดเป็น
สถานีรถไฟที่มีผูโดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศเยอรมนี



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	PARK	INN	FRANKFURT	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองไฮเดลเบิรก	(Heidelberg)	เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก	ตั้งอยู

บริเวณฝ่ังแมน้ําเน็กคาร	(Neckar	River)	อดีตเมืองศูนยกลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน	เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมัน	ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทอง
เที่ยวนับลานคนในแตละปีตองมาเยือนเมืองแหงน้ี	แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของนักศึกษา
นานาชาติ
จากน้ันนําเขาชม	ปราสาทไฮเดลเบิรก	(Heidelberg	Castle)	ที่สรางขึน้อยูบนเชิงเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร

ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ	โดยตัวปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา	900	ปี
ชม	ประตูคืนเดียว	(Elisabeth’s	Gate)	ที่สรางขึน้โดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก	ที่สรางเพื่อเป็นของขวัญวัน

เกิดแด	พระมเหสี	อลิซาเบธ	ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว	จากน้ันชม	ถังไวน	ที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถึง
220,000	ลิตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําเดินทางโดยรถโคชสู	กรุงลักเซมเบิรก	(Luxembourg)	ประเทศ	ลักเซมเบิรก	นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก

ที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป	(2,586	ตร.กม.)
ผานชม	ยานเมืองเกาแหงลักเซมเบิรก	เมืองแหงแกรนดดยุค	ผานชมสะพานสมัยโรมัน	โบสถโนเตรอะ

ดาม	ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส	ชารล็อตต	ศาลาวาการเมือง	พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค
อาคารรัฐสภา	โบสถเซนตไมเคิล	และปอมปราการสมัยโรมัน	ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยู
ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	LUXEMBURG	KIRCHBERG	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนามาเยือนมากเมืองหน่ึงของรัฐบาเดิน-
เวือรทเทมแบรก	ดวยบรรยากาศอันแสนโรแมนติก	เสนหของตัวเมืองเกา
สตไลบาโรก	รวมไปถึงปราสาทโบราณที่มีความงดงาม	น่ันจึงทําใหเมือง
ไฮเดลเบิรกไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศใหมาเยือนไดเป็นจํานวนมาก



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

เป็นประตูเกาที่สรางตั้งแตปี	ค.ศ.1528	ไดรับการขนานนามวา	“ประตูคืน
เดียว”	ดวยเหตุผลวา	ประตูน้ี	พระเจาเฟรดริชที่	5	มีบัญชาใหสรางขึน้	เพื่อเป็น
ของขวัญใหแกภรรยาคือ	เจาหญิงอลิซาเบธ	เมื่อมีอายุครบ	19	ปี	อีกชื่อหน่ึงที่
กลาวขานถึงคือ	เป็นประตูที่สรางขึน้ดวยพลังแหงความรัก

ชมถังไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถึง	220,000	ลิตร	หองเก็บไวนที่อยูบริเวณ
ใตตึกติดกับเฟรดริชสบาว	เป็นที่เก็บถังไวนยักษ	ที่เรียกวา	Great	Tun	หรือ
Great	Barrel	ถังไวนที่ใหญที่สุดในโลก	ทําจากไมโอค	130	ตน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1506	โดยเคานทซิเอกฟิลด	ผูกอตั้งราชวงศลักเซมเบิรก
ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองหลวงลักเซมเบิรก	ซึ่งในอดีตเป็นจุดยุทธศาสตรที่
สําคัญ	พระราชวังถูกสรางในศิลปะแบบเรเนซองสซึ่ง	เป็นสถาปัตกรรมเกาแก
ที่มีความงดงามอลังการที่สุดแหงหน่ึงของลักเซมเบิรก	โดยในขณะน้ีเป็นที่
ประทับของแกรนดดยุคอ็องรีที่	1	แหงลักเซมเบิรก	ซึ่งเป็นแกรนดดยุคองค
ปัจจุบัน	ภายในพระราชวังมีหองตางๆมากมายซึ่งลวนแลวแตตกแตงอยาง
วิจิตรงดงาม	เชน	หองประชุม	หองสัมมนา	หองจัดเลี้ยง	และหองรับรองแขก
บานแขกเมือง



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	NOVOTEL	LUXEMBURG	KIRCHBERG	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถบัสสู	กรุงบรัสเซลส	(Brussels)	เมืองหลวงของ	ประเทศเบลเยียม	สถานที่ตั้ง

สํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ	หรือนาโต
จากน้ันนําทานแวะชมและถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	อนุสรณอะตอมเมีย่ม	(Atomium)	ซึ่งเป็นสัญลักษณใน

การจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป”	เมื่อปีค.ศ.1958	ถูกสรางขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล
โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง	165	พันลานเทา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเขาสู	จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปราซ	(Grand	Place)	ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวย

ที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป	ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส
นําชมและถายรูปกับ	แมเนเกนพีส	(Manneken	pis)	ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัว

ปัสสาวะอยางนารัก	ถือเป็นรูปป้ันผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม	เน่ืองจากไดมีการ
เลาขานกันมาหลากหลายตํานาน	เชน	มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี	มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ	จึงปัสสาวะรด
เพื่อดับชนวนและปองกันเมืองไวได	ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี	เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ	เป็นตน
เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเลนและเลือกซื้อของที่ระลึก	เชน	กระเปา	KIPLING	ผาลูกไมลาย

สวยงาม	และ	ช็อคโกแลต	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยแมลงภูอบไวนขาว)
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	RAMADA	BRUSSELS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



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	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยแมลงภูอบไวนขาว)
	พักที่	RAMADA	BRUSSELS	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทาเขาสู	กรุงอัมสเตอรดัม	(Amsterdam)	ศูนยกลางการคา	เศรษฐกิจ	พาณิชยกรรม	ของ

ประเทศเนเธอรแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
ชม	เมืองอัมสเตอรดัม	โดยการ	ลองเรือหลังคากระจก	ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง	สัมผัสชีวิตความเป็นอยู

รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	17	และทัศนียภาพของบานเรือนอัน
สวยงามอยางมีเอกลักษณ
นําทานเขาชม	สถาบันสอนการเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	ซึ่งทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐาน

ในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ	พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน
และทานสามารถเลือกชมสินคาอื่น	อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย	อาทิ	เชน	ROLEX,	PANERAI,	TAG	HEUER,
IWC,	PIAGET,	LONGINES,OMEGA,	TISSOT,	CARTIER,	BREITLING,	CHOPARD	รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น
อยาง	GUCCI,DIESEL,	DKNY,	CHANEL,	ICE,	EMPORIO	ARMANI,	SWATCH,	MICHEAL	KORS,	TOMMY
HILFIGER	ฯลฯ
อิสระใหทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณ	จัตุรัสดัมสแควร	(Dam	Square)	ศูนยกลางของเมืองที่

มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส	โบนา
ปารต	เคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดิ	นโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

ชวงคํ่า
18.00	น.	นําเดินทางสู	สนามบินสคิปโพล	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลาใน

การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.40	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินอี.วี.เอ	แอร	BR	076

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

13.40	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดีภาพ



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.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
7.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ

ยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน

3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3.	สวนที่เหลือทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงค
อยูตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

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.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็น

จํานวนเงินโดยประมาณ	2,300	บาท)
6.	คาทิปพนักงานขับรถ	และไกดทองถิน่	(13	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	7	x	3	=	21	ยูโร)



**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	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

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(เยอรมนี)	***	ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนี	***ใชเวลา
ทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	7	วัน	
เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการ
ยื่นอยูเรื่อย	ๆ**
1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)	***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แต
พํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน	นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจง
เจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถาน
ทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไป
ถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***
2.	รูปถาย	รูปถายสี	หนาตรงขนาด	1.5x2	น้ิว	ใบหนา	90	%	ของพื้นทีรู่ปถายจํานวน	2	ใบ	ถายไมเกิน	6	เดือน

หามสวมแวนตา	คอนแทคเลนส	หรือเครื่องประดับ	,	เปิดผมใหเห็นหูทัง้	2	ขาง,	หามตกแตงรูป,	รูปไม
เลอะหมึก	ไมมีรอยแม็ก,	ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน	แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต	180	บาท	จํานวน	4
รูปนะคะ	เพื่อความถูกตอง
3.	หลักฐานการทํางาน

-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น)
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่เป็นภาษา
อังกฤษเทาน้ัน	(สถานทูตไมรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน	ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน	1	เดือนกอน
ยื่นวีซา)
-	กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ	กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4.	หลักฐานการเงิน

4.1	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป	สวนตัวของผูเดินทาง	ถายสําเนายอนหลัง	6	เดือน
รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน	15	วัน	กอนวัน



นัดสัมภาษณ
5.	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาถายสําเนามาทั้ง	2	เลม
6.	หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ	6	เดือนลาสุด	(เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ)

แนะนําใหขอเป็น	STATEMENT	จากทางธนาคาร	พรอมปรับยอดเงิน	15	วันกอนวันนัดสัมภาษณ
6.1	หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย	(BANK	GUARANTEE)
ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษา
อังกฤษ	ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา,
บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณออมทรัพย	พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**
7.	เอกสารสวนตัว	ถายเอกสารเป็นสําเนา

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

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาจะตองเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมกับเดิน
ทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรทีส่ถานทูตดวย**

1.	ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวน
เงินโดยประมาณ	2,300	บาท
โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม
2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
3.	รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมือง

น้ันมีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม
4.	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
5.	หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ	คาใชจายที่เกิด
ขึน้
6.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือ

ไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

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

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม	อาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	air)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทั้งหมด
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	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที	่บริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไป	ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทาน			ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คา
ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋	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


