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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตชูยั-ลอ่งเรอืบาโต

มชุ    
× √ √ 

3 พรีะมดิแกว้-พพิธิภณัฑล์ฟูร-์ La Vallee Village Outlet √ √ × 

4 กรงุบรัสเซลส-์อะตอมเมยีม-จัตรัุสกรองปลาซ √ √ √ 

5 รอตเทอรด์าม-บา้นลกูเตา๋-กรงุเฮก-เมอืงอมัสเตอรด์ัม √ √ √ 

6 ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์-อมัสเตอรด์ัม-ลอ่งเรอืหลังคา √ √ √ 

    

TULIP FESTIVAL 

FRANCE BELGIUM NETHERLAND 8 DAYS 

ชมเทศกาลดอกทวิลปิ – หมูบ่า้นกรีธ์รูน์ 
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กระจก 

7 โวเลนดัม-ซานสส์คันส-์สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ-

สนามบนิเมอืงอมัสเตอรด์ัม 
√ √ × 

8 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

     

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม  ิ- ดูไบ            (-/-/-)  

 

17.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู

9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีส่อง ดูไบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ลอ่งเรอืบาโตมุช        (-/L/D) 

 

00.35 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

03.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK071 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

 

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครปารีส เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนต์เสน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิ

อนัดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา บันเทงิ สือ่ 

แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 

น าถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่น

สูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889  
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จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ประตชูยั และผ่านชมทวิทัศน์ของ

รา้นคา้บูตคิชัน้น าระดับโลก ที่ตัง้เรียงรายอยู่บนถนนฌ็

องเชลเิซ ่ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนทีไ่หลผ่านใจ

กลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็น

อกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่Samaritaine หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางเมอืงปารสีรมิฝ่ังแมน่ ้าแซน ซึง่เปิดใหบ้รกิารมาแลว้

กว่า150ปี และไดม้ีการปรับปรุงใหม่ แลว้เสร็จเมื่อปี 2021 ภายในหา้งฯนอกจากจะมีสนิคา้แบรนด์เนม 

มากมายแลว้ยงัมภีาพวาดศลิปะหลายรปูแบบทีส่วยงามอกีหนึง่แหง่ในกรงุปารสี 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม La Vallee Village Outlet-พรีะมดิแกว้-พพิธิภณัฑล์ฟูร ์         (B/L/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังจากนัน้น าทา่นถา่ยรปูหนา้ พรีะมดิแกว้-พพิธิภณัฑล์ฟูร ์ซ ึง่เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

เกา่แกท่ีส่ดุและใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ี่

จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก  

 

อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถกูใน รา้นคา้ปลอดภาษ ี(DutyFreeShop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง 

น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมาย

กว่า 70 รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิงที่ครบครันดว้ยสนิคา้ชัน้น าต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, 
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KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย (ทา่นสามารถเลอืกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน OUTLET)  

ถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูป่ารสี และน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  กรุงบรสัเซลส-์อะตอมเมยีม-จตัุรสักรองปลาซ           (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์เมอืงหลวงของ เบลเยีย่ม บรัสเซลสเ์ปรียบเสมอืนพพิธิภัณฑ์

กลางแจง้ อาคารบา้นเรอืนไดรั้บการอนุรักษ์ไวจ้ากรัฐบาล  

 

น าทา่นไปถา่ยรปูกบั อะตอมเมยีม (ATOMIUM) หลังจากทีปิ่ดซอ่มแซมดว้ยงบกว่า 27.5 ลา้นยโูร ก็พรอ้ม

ทีจ่ะรับนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทุกหนแห่ง ถอืเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ ทีนั่กท่องเทีย่วจะแวะชมในกรุง

บรัสเซลส ์ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบดว้ยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึง่เปรยีบเสมอืน

อะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ม 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านสู่ จตัรุสักรองปลาซ จัตุรัสอันงดงาม

ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได รั้บการยกย่องจาก

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก หรอืแมแ้ตอ่ารค์ดัชเชสอสิซาเบล

ลา ธดิาของกษัตรยิฟิ์ลปิที ่2 แหง่สเปน, วคิเตอร ์ฮโูก 

และชารล์ส โบเดอแลร ์สองนักเขยีนชือ่ดังยงักลา่วถงึ  

 

น าทา่นไปชม รปูปัน้แมนเนเกน้พสิ รปูปัน้เจา้หนูนอ้ยที่

โดง่ดัง  
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อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของเมอืงอาท ิช็อคโกแล็ต เบลเยีย่มผลติช็อคโกแลตกว่า 

172,000 ตันตอ่ปี และมรีา้นขายชอ็คโกแลต กวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปักลกูไม ้หรอืลิม้ลองวาฟเฟิลของอร่อยที่

หาชมิไดไ้มย่าก 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Ramada Brussels Woluwe หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงรอตเทอรด์าม-บา้นลูกเตา๋-กรุงเฮก-เมอืงอมัสเตอรด์มั      (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงรอตเทอรด์าม เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่

รมิฝ่ังแมน่ ้ามาส นับเป็นเมอืงท่าใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ซึง่มคีวามยาวของพืน้ทีเ่ทยีบท่าเรอืยาวถงึ 40 

กโิลเมตร รอตเทอรด์ามมลีักษณะต่างจากเมอืงอืน่ๆในเนเธอรแ์ลนดค์อืเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยคุใหม ่

และในปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม"  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั บา้นลกูเตา๋ไคกค์มูสู (Kijk Kubus The 

Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลัง 

ซึ่งไดรั้บรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัด

พลังงานโดยสถาปนกินาม Piet Bloem   

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเฮก ของประเทศเนเธอรแ์ลนดซ์ ึง่เป็นทีต่ัง้ของ ศาลโลก หรอื พระราชวงั

แหง่สนัตภิาพ (Peace Palace)  

 

ใหท้่านอิสระถ่ายรูปกับอาคารทีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมี

เอกลักษณ์ และเป็นทีซ่ ึง่ตัดสนิขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั เมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์

ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าอัมสเทล (Amstel) ซึง่ไดช้ือ่ว่ามลี าคลองลด

เลีย้วไปรอบเมอืงถงึ 165 คลองดว้ยกนั เมอืงนีเ้ริม่กอ่ตัง้ประมาณ
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ครสิตศตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด์ น าท่านเขา้สูย่า่นใจกลางเมอืงอันเป็น

ทีต่ัง้ของ จตัรุสัแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมอืงทีนั่กท่องเทีย่วนยิมในการมาเดนิเทีย่วชมเมอืง 

มีพระราชวังหลวงเดิมตั ้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุง

อมัสเตอรด์ัม   

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Corendon Village – The Urban หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์-อมัสเตอรด์มั-ลอ่งเรอืหลงัคากระจก     (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (GIETHOORN) หมูบ่า้นชวนฝันสดุโรแมนตคิแอบซอ่นอยู ่หมูบ่า้นทีไ่มม่รีถ 

ไม่มถีนน ไม่มมีลพษิ หรอืความวุ่นวายใดๆ มแีต่ล าคลองน ้าใส เรือพายล านอ้ย แทรกตัวไปทั่วหมู่บา้นมี

สะพานไมท้รงสวยเพื่อใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกันภายในหมู่บา้นกว่า 180 สะพาน ชาวบา้นที่นี้ใชเ้รือเป็น

พาหนะในการเดนิทางสญัจรเทา่นัน้  

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ หมูบ่า้นทีม่ผีูค้นอาศัย

อยูร่าวๆ 2,600 คน สว่นมากเป็นชาวไรท่ีม่ฐีานะด ีบา้นแตล่ะหลัง

มกีารออกแบบ และตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวันตกทีแ่สน

น่ารักอบอุ่น จนท าใหไ้ดรั้บการขนานนามว่าเป็นเวนิชแห่ง

เนเธอรแ์ลนด ์(the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 

ภาพยนตรต์ลกชือ่ดังของ  Bert Haanstra อยา่ง Fanfare ไดใ้ช ้

สถานทีน่ีเ้ป็นโลเคชัน่หลักในการถา่ยท า และนัน้ก็เสมอืนกับเป็น

การเปิดตัวที่ท าใหห้มู่บา้นไรถ้นนแห่งนี้ กลายเป็นที่รูจ้ักในวง

กวา้ง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัดกันมาเยี่ยมชม

ความสวยงามสุดโรแมนตกิของหมูบ่า้นกยีฮ์รอน (GIETHOORN 

VILLAGE) แหง่นีอ้ยา่งไมข่าดสาย  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืหลงัคากระจก เรือจะล่องไปตามล า
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คลองของเมอืง ทีจ่ะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบชาวดัชตถ์กูสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์พเิศษ

จะเป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ตีะขออยูช่ัน้บนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น เรอืนแพทีอ่ยูร่มิคลอง

ทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลัง  

 

หลังจากนัน้น าท่านชม การสาธติการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงของโลก อสิระใหท้่านเลอืกซือ้หรอืชม

เพชรคณุภาพและราคาไมแ่พง 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Corendon Village – The Urban หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด โวเลนดมั-ซานสส์คนัส-์สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ-สนามบนิ        (B/L/-)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโวเลนดมั เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามโดดเด่นในเรือ่งของท่าเรอืและหมูบ่า้นชาวประมงอันแสนคกึคัก รวมไปถงึ

ลักษณะการแตง่กายในแบบดัง้เดมิของชาวดัตช ์ซึง่แน่นอนวา่ปัจจบุนัยงัคงไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวเ้ป็นอยา่ง

ด ีใหท้า่นไดช้มวถิชีวีติของชาวเมอืงทีย่งัคงมกีารแตง่กายในแบบดัง้เดมิของชาวดัตช ์ 

 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  หมู่บ ้านวฒันธรรม

ฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) หมู่บา้น

อนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั ้งอยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศ โดยหมูบ่า้นแห่งนี้ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีเ่ก็บรวบรวม

ประวัตศิาสตรข์องกังหันลมเอาไวเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะไดพ้บ

กับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้นทีส่รา้งขึน้สไตล์

บา้นไมแ้บบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่

สวยงาม ซึง่ประกอบไปดว้ยแม่น ้า ทุ่งหญา้ และการปศุ

สตัว ์ 

ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับกงัหันลม จัดเป็นหนึง่สญัลักษณ์ส าคัญของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหัน

ของประเทศนี้ไดม้กีารใชป้ระโยชน์เป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะในดา้นการผันน ้า วดิน ้า ระบายน ้าเพือ่เอาดนิใน

ทะเลมาใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ  

จากนัน้ชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิ

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ  



Page 8 of 12 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิซ ่ 

น าท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ ตัง้อยู่ที่ชาน

เมอืงลซิเซซ่ ึง่เป็นแหล่งปลูกทวิลปิ ทีใ่หญ่และส าคัญยิง่

ของฮอลแลนด ์นับเป็นสวนทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก 

ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่ละปี รวมทัง้ไมห้ัว

อืน่ๆ เชน่ ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนาซสิซสั ไฮยาซนิธ ์ออก

ดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไว ้

อย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่มทีางเดนิ

รม่รืน่ บางตอนก็มงีานประตมิากรรมประดับสวนอยูเ่ป็นระยะ มสีระน ้าและน ้าพุ มศีาลาจัดแสดงกจิกรรมต่างๆ 

เกีย่วกบัดอกไมม้ากมายมกีารจัดสวนตัวอยา่ง การวางแผนจัดปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทัง้คอฟฟ่ีช็อปและรา้น

ขายอาหาร เปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดอืนมนีาคม ไปจนถงึกลางเดอืนพฤษภาคมของทุกปี ไดเ้วลาอัน

สมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

 

21.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK150 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-)  

 

06.30 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ทางบรษัิทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์
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เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม 2566 22-29 ม.ีค. 75,900 12,000 

เมษายน 2566 

4-11 เม.ย. 79,900 12,000 

11-18 / 12-19 เม.ย. 

(สงกรานต)์ 

25 เม.ย.-2 พ.ค. (วนัแรงงาน) 

26 เม.ย.-3 พ.ค. (วนัแรงงาน) 

29 เม.ย.-6 พ.ค. (วนัแรงงาน) 

85,900 12,000 

ราคาส าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 

 หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่ประกนัสขุภาพ (covid-19) เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว ้

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุ

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมม่กีารช าระเขา้มาถอืว่าท่าน

สละสทิธิใ์นการเดนิทาง และไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้(กรณียงัไมท่ราบผลวซีา่ ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีก่ าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มา

ท าการยืน่วซีา่ หรอืในวันเดนิทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ

หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่า

วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดนิทางที่นอกเหนือจาก

รายการทัวร ์คา่มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูรx 6 วัน = 12 ยโูร ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
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7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการ

เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว 

ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น และยนิดคีนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีทีม่กีารยืน่วซีา่ และท่านไดรั้บการอนุมัตวิซีา่แลว้ ทาง

บรษัิทขอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และท่านสามารถน าวซีา่นี้ไปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไม่

หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสทิธิใ์นการไม่ใชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

3. ตั๋วเครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทัวร ์เป็นตั๋วแบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่่าน

ตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผู ้

เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตัดสนิใจของสถานทูตเท่านัน้ ทางบรษัิทเป็นเพยีงผูใ้หบ้รกิารและอ านวย

ความสะดวกในยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพั่กสว่นใหญใ่นยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจาก

สภาพภูมอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 

เตยีง และเตยีงเสรมิหรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ตา่งๆทีท่างบรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


