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23.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 9 ROW T เคานเ์ตอร ์สายการบนิเอมเิรตต ์

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้กท่กุทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ (-/-/)                                
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01.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

04.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

08.05 น. ออกเดนิทางสู ่อมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EK147 

13.15 น. เดนิทางถงึเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสคปิโฮลอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลองสมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืน

เก่าแก่อันงดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมี

เอกลักษณ์ 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนินานาชาตดิไูบ - สนามบนิสคปิโฮลอมัสเตอรด์มั • ลอ่งเรอืหลงัคากระจก • สถาบนัสอน

การเจยีระไนเพชร • จตัรุสัดมัสแควร ์  (-/-/เย็น)                              
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น าท่านเขา้ชม สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร (Coster Diamond) ทีม่ชี ือ่เสยีงท่านจะไดส้ัมผัส

และเรยีนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้โีอกาสเลอืกซือ้

เพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อยา่งนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ 

ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 

BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อยา่ง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , 

EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณ จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลาง

ของเมอืงที่มอีนุสรณ์สงครามเพื่อร าลกึถงึทหารที่เสยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่า

การเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝร่ังเศสเรอืง

อ านาจ อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม ณ หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) 

ตามอธัยาศัย 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงรอตเตอรด์มั (Rotterdam) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมอืงใหญ่

อนัดับสองของเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิ การขนสง่โล

จสิตกิส ์อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่สถาปัตยกรรมสมยัใหมม่ากมาย 

 

 

 

น าท่านชม บา้นทรงลูกบาศก ์(Cube Houses) สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ดดเด่นและสวยงามสะดุดตา 

ที่ตัง้โดดเด่นอยู่ที่บรเิวณ Oude Haven ซึง่เคยโดนระเบดิในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ปี ค.ศ. 1940 

สถาปนกิ Piet Blom ผูอ้อกแบบไดป้รับปรงุพืน้ทีบ่รเิวณนีใ้หก้ลายเป็นโครงการทีพั่กอาศัยขนาด 40 ยนูติ 

ออกแบบใหแ้ตล่ะยนูติเป็นตัวแทนของตน้ไม ้และเมือ่มารวมกนัทัง้โครงการก็เปรยีบเสมอืนป่าทัง้ผนื 

วนัทีส่าม เมอืงรอตเตอรด์มั • บา้นทรงลูกบาศก ์• เมอืงแอนตเ์วริป์ • จตัุรสัโกรตมารก์ • มหาวหิารแหง่

แอนทเ์วริป์ • ถนนแมร ์• เมอืงบรูจส ์• จตัุรสัมารก์ • จตัรุสัเบริก์ • โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์• 

กรงุบรสัเซลส ์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.)  

 

น าท่านเดนิชม จตัรุสัโกรตมารก์ (Grote Markt) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงแอนทเ์วริป์ เป็นจุดศูนยก์ลาง  

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงและยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลาวา่การเมอืง (Town Hall) ซึง่รายลอ้มไปดว้ย

อาคารแบบหนา้จ่ัวสไตลเ์รเนซองส ์ทีม่คีวามงดงามไมแ่พก้รงุบรัส  เซลสแ์ละเมอืงบรจูสเ์ลยทเีดยีว 

 

  

จากนัน้น าท่านชม มหาวหิารแหง่แอนทเ์วริป์ (Cathedral of Our Lady) โบสถน์ี้งดงามดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบกอธคิ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นโบสถ ์ ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในยโุรปโดยมคีวามสงูกว่า 400 ฟตุ 

ภายในโบสถถ์ูกประดับประดาไปดว้ยหนา้ต่างกระจกส ีรวมถงึภาพเขยีนชิน้เยีย่มของศลิปินชือ่ดังคอื ปี

เตอร ์พอล รเูบนส ์(PETER PAUL RUBENS) อกีดว้ย  
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จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิ

เ ล่ น แ ล ะ ช ้อ ป ป้ิ ง  ณ 

ถนนแมร ์(Meir) เป็น

ถนนคนเดินที่ค ึกคัก มี

รา้นรวงหรูหราสองฟาก

ฝ่ังถนน หรือ เดินชม 

ล า น ค น เ มื อ ง เ ก ริ น

ป ล า ต ส ์

(GROENPLAATS) ที่

ผู ค้ นนิยมมาพั กผ่อน

หย่อนใจ มีอนุสาวรีย์

ท่าน รูเบนส ์ตัง้อยู่ตรง

กลาง ศลิปินท่านนี้เป็นผูท้รงอทิธพิลทีสุ่ดของยโุรปและถูกขึน้ท าเนียบว่าเป็น จติรกรทีร่ ่ารวยทีสุ่ดของ

ยโุรป  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรจูส ์(Bruges) (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) เมอืงท่าขนาดใหญ่ทาง

ทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยยีม เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการขนานนามว่า เวนสิแห่งยุโรป

เหนือ (Venice of the North) เพราะเคยเป็นเมอืงท่าและมคีวามส าคัญทางดา้นศลิปะ ยคุจติรกรรม

เนเธอรแ์ลนดเ์ฟ่ืองฟตูอนตน้ และไดรั้บการประกาศกบัยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 
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น าทา่นชมเมอืงยา่นเมอืงเกา่ จตัรุสัมารก์ (The Markt) เป็นพืน้ทีเ่กา่เเกข่องใจกลางเมอืงมอีาคารเกา่

เเกอ่ยูร่ายลอ้ม มทีัง้วังเกา่ของเมอืงบรจูส ์รวมถงึ จตัรุสัเบริก์ (The Burg) เป็นสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแห่ง

หนึง่ของใจกลางเมอืง บรเิวณวังเกา่สไตลก์อธคิซึง่กลายเป็นศาลาวา่การของเมอืงในปัจจบุนั  

 

ชม โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy Blood) โบสถโ์รมันคาทอลกิ เป็นทีเ่ก็บพระ

โลหติศักดิส์ทิธิข์องพระเยซ ูซึง่ในทกุปีจะมกีารแหพ่ระธาตใุนวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรคแ์ละเป็น 

1 ในสถานทีท่ีไ่ดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศ

เบลเยยีม เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรเ์ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมความ

หลากหลาย และยงัเป็นสถานทีต่ัง้ศนูยก์ลางการด าเนนิงานของสหภาพยโุรป (EU)  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั Ramada Brussels Woluwe หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต ์(Ghent) (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี เมอืงใหญ่ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของประเทศทีใ่นยุคกลางไดช้ือ่ว่าร ่ารวยและใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ เมอืงที่มเีอกลักษณ์

ระหวา่งยคุเกา่กบัยคุใหมท่ีม่เีอกลักษณ์ 

 

 

 

น าทา่นชม หอระฆงัประจ าเมอืง (Belfry of Ghent) ทีส่งูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้

ขอบฟ้า ทีด่า้นล่างนัน้เป็น หอประชุมสงฆ ์(Cloth Hall) ทีม่มีาตัง้แต่ทศวรรษที ่15 และไดรั้บเกยีรติ

เป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าทา่นเดนิเลน่ชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนเกา่แก่

ของเมอืงเกนท ์เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในเมอืงเป็นอาคารเกา่แกต่ัง้แต่สมัยยคุกลางเรยีงรายอยูส่องฝ่ัง

ถนน 

วนัทีส่ ี ่ เมืองเกนต ์• จตัุรสักรองดป์ลาสต ์• กรุงบรสัเซลส ์• อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • เมเนเก้นพีส       

                    ( เ ช้ า /

กลางวนั/เย็น) 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ กรงุบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี  

 

จากนัน้ เขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืง จตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกล่าวขานกันว่าเป็น

จัตุ รัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุ รัส 

นอกเหนือจากนัน้ยังมสีนิคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลกึ แบรนด์เนม ขนม สนิคา้แฮนเมด และอีก

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่ลับ กรงุบรสัเซลส ์(Brussels)  
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น าทา่นชมและถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนสุรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ในการจัดงาน

แสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลอง 1.65 แสนลา้นเทา่ 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปกับ เมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชาย

ตัวเล็กๆก าลังยนืแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก เมเนเกน้พสีผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละ

ต านานพืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่มซึง่มกีารเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เชน่ มี

เด็กชายชือ่จูเลียนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อดับ

ชนวนและป้องกันเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลักนี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้

หาญ 

 จุดเดน่ของรูปปั้นเมเนเกน้พสี คอืแตล่ะวนั หนูนอ้ยคนนีก็้จะ

แตง่ตวัไมเ่หมอืนกนั บางทเีป็นชุดประจ าชาตขิองประเทศตา่งๆ บางทเีป็นชุด

เทศกาลน ัน้ๆ ตอ้งมาลุน้กนัวนัทีเ่ดนิทางวา่จะไดรู้ปกบัหนูนอ้ยในชุดไหนกนั 

!!!!!! 

 

เย็น   ร บัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ่นพิเศษ 

หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว และวาฟเฟิลเบลเยีย่ม  

ทีพ่กั Ramada Brussels Woluwe หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
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(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) (ใชเ้วลาประมาณ 2.40 ชม.) เป็นหนึง่ใน

ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก  

 

น าท่านชม ยา่นเมอืงเกา่ลักเซมเบริก์ และมหาวหิารน็อทร ์ดาม (The Old Quarter of Luxembourg 

City and Notre Dame Cathedral)  

 

ผา่นชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมส ารดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล็์อตต ์ศาลาว่า

การเมอืง พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยคุ อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมัย

โรมนั ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิง่ 

  

วนัทีห่า้ ลกัเซมเบริก์ • เมอืงโคโลญ • มหาวหิารโคโลญ • ยา่นเมอืงเกา่โคโลญ • ทีว่า่การเมอืงโคโลญ 

• โบสถเ์ซนตม์ารต์นิครสิตจกัร • สะพานโฮเอนิซอลเลริน์            ( เช้า/กลางว ัน/

เย็น) 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาประมาณ 2.40 ชม.) เมอืงส าคัญรมิแมน่ ้า

ไรน์ เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี และเคยไดรั้บความเสียหายอย่างหนักจากการ

สงครามโลกครัง้ที ่2 โดนระเบดิทางอากาศทัง้หมด 14 ลกู เมอืงโคโลญเหลอืแตซ่ากปรักหักพัง ในสว่น

ของเมืองเก่าที่งดงามก็ไดรั้บความเสียหายอย่างหนักและไดรั้บการบูรณะใหม่ และยังเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วเชงิประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงมาก 

 

 

 

น าท่าชม มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) เพือ่อทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ารมีหา

วหิารแหง่พลังศรัทธาทีส่รา้งอยา่งยิง่ใหญด่ว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ มคีวามสงูถงึ 157.38 เมตร เป็น

โบสถโ์รมนัคาทอลกิระดับอาสนวหิารในเมอืงโคโลญ สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.1248 แตก่วา่จะส าเร็จก็ถงึปีค.ศ.

1880 แมว้หิารจะไดรั้บความ

เสยีหายจากสงครามโลกครัง้

ที่  2  บ า ง ส่ ว น  แ ต่ ก็ ไ ม่

พังทลายลงมา นอกจากนั้น

มหาวหิารแห่งนี้ยังไดรั้บการ

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ปี ค.ศ.1996 

อกีดว้ย 
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จากนัน้น าท่านชม ยา่นเมอืงเกา่โคโลญ (Cologne Old Town) ซึง่จะอยูใ่กลบ้รเิวณของวหิารทีอ่ยู่

ใกลก้ับรมิแม่น ้ าไรน์ เป็นย่านที่มีตรอกซอยอาคารบา้นเรือน รา้นอาหารมากมาย ใกลก้ันจะมี ที่ว่า

การเมอืงโคโลญ (Cologne City Hall) เป็นทีว่า่การเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเยอรมนั และ โบสถเ์ซนตม์ารต์ ิ

นครสิตจักร (Great St. Martin Church) โบสถค์าทอลกิแบบโรมนั  

 

ชม สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ (Hohenzollern Bridge) สะพานประจ าเมอืงทีคู่่กับมหาวหิารโคโลญ เป็น

สะพานขา้มแมน่ ้าไรน ์เป็นอกีหนึง่สะพานทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจความรักทีน่ี ่อสิระใหท้่านได ้

ชมบรรยากาศเมอืงตามอธัยาศัย 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั Mercure Koln West หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ Designer Outlet 

Roermond (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) แหล่งชอ้ปป้ิงที่

รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกว่า 70 รา้น เชน่ 

CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC 

BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสนิคา้ทอ้งถิน่

ของทีร่ะลกึและอืน่ๆ ตลอดจนรา้นกาแฟสตารบ์ัค เป็นตน้ 

นอกจากนีย้งัมหีา้งสรรพสนิคา้และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาด

ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL 

VAL DE EUROPE ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งจใุจ  

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

จากนัน้น าทา่นมุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Village) (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) เยีย่มชม

เมอืงทีไ่ดรั้บฉายาว่า “เวนสิแห่งเนเธอรแ์ลนด์” เมอืงเล็กๆทีม่ผีูค้นอาศัยอยู่ประมาณ 2,600 คน เป็น

หมูบ่า้นทีป่ราศจากถนนหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพษิผูค้นในหมูบ่า้นจะ

เดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองทีม่คีวามยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร 

 

อสิระใหท้่านเทีย่วชมหมู่บา้นแห่งนี้ พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศของหมู่บา้น unseen 

แหง่เนเธอรแ์ลนด ์

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) 

 

วนัทีห่ก Designer Outlet Roermond • หมูบ่า้นกธีูรน์ • เมอืงอมัสเตอรด์มั    

                      (เชา้/-/เย็น) 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมน ูปลาแฮริง่เนเธอรแ์ลนด ์

ทีพ่กั Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงาน

แฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ใชเ้วลาประมาณ 30 ชม.) ตัง้อยูใ่น เมอืงลซิเซ ่

(Lisse) ดว้ยพืน้ทีก่วา่ 200 ไร ่เป็นสวนดอกไมส้ าคัญของเนเธอรแ์ลนด ์และเป็นสว่นหนึง่ในสวนดอกไม ้

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ทีน่ีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นแหลง่เพาะปลูก ดอกทวิลปิทีส่ าคัญของเนเธอรแ์ลนด ์ภายในสวนมี

ดอกทวิลปิกวา่ 800 สายพันธุ ์รวมแลว้กวา่ 7 ลา้นดอก รวมทัง้ดอกไมช้นดิอืน่ๆ เชน่ ดอกลลิลี ่ดอกแดฟ

โฟดลิ หรอืนาซสิซสั ดอกไฮยาซนิธ ์ดอกซากรุะ และ ดอกกลว้ยไม ้อกีหลากหลายสายพันธุ ์สวนทีเ่ปิด

ใหเ้ขา้ชมเฉพาะฤดใูบไมผ้ล ิตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม-พฤษภาคมของทกุปี 

 

 

 

หมายเหต:ุ สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดใหบ้รกิาร ต ัง้แต ่วนัที ่23 มนีาคม – 14 พฤษภาคม 2023 

สวนเคอเคนฮอฟจะมที ัง้หมด 7 โซน คอื 

 Wilhelmina โซนจัดแสดงดอกไมน้านาพันธแ์ละศลิปะดอกไม ้สระน ้าและน ้าพขุนาดใหญ ่

 Juliana/ Tulpomania โซนจัดแสดงประวัตศิาสตรข์องดอกทวิลปิและการปลกูดอกทวิลปิ 

 Beatrix โซนดอกกลว้ยไมห้ลากหลายสายพันธุ ์

 Irene ลานน ้าพขุนาดเล็ก 

วนัทเีจ็ด สวนเคอเคนฮอฟ • หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์• หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั • สนามบนิสคปิ

โฮลอมัสเตอรด์มั         (เชา้/กลางวนั/-) 
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 Willem-Alexander โซนดอกทวิลปิ ดอกลลิลี ่และพชืหลากหลายชนดิ 

 Oranje Nassau โซนดอกไมท้ีต่ัดและน ามาโชวท์กุ ๆ สปัดาห ์และสตัวเ์ลีย้งขนาดเล็ก 

 Mill โซนกงัหันลมเกา่แก ่พืน้ทีท่ีปิ่กนกิและลอ่งเรอื 

  

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 

หมูบ่า้นทีม่กีารอนุรักษ์กงัหันลมและบา้นเรอืนดัง้เดมิของฮอลแลนดซ์ ึง่ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดให ้

เขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัชตท์ีใ่ชก้งัหันลมกวา่รอ้ยแหง่ในงานอตุสาหกรรมมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่

17-18 โดยท าหนา้ทีผ่ลติน ้ามนัจากดอกมสัตารด์กระดาษงานไม ้

 

 

 

 ภายในหมูบ่า้นแห่งนีย้งัมยีงัมโีรงงานสาธติวธิกีารท าชสี (Catharina Hoeve 

Cheese) และการท ารองเทา้ไม ้(Clog) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์อกีอยา่งหนึง่ของเนเธอรแ์ลนดท์ีเ่ป็นที่

รูจ้กัมาอยา่งยาวนาน 
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น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี น าท่าน

สมัผัสวถิชีวีติของเมอืงชาวประมงทีเ่รยีงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนเกา่แก ่รวมไปถงึทา่เรอือนัแสนคกึคกั

ของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีย่ังคงอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดัง้เดมิของชาวดัตชไ์วท้ี่

เมอืงนีอ้สิระใหท้า่นไดช้มเมอืงและเลอืกซือ้ขอวงฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอมัสเตอร์ดมั (Schiphol 

Amsterdam Airport) เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท าการคนืภาษี (Tax Refund) 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK150  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

 

 

 

06.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

09.40 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ โดยสายการบนิเอมเิรตต ์เทีย่วบนิที ่EK372 

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัได้ตามความ

เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่

ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน

เฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความ

วนัทแีปด สนามบนินานาชาตดิไูบ • สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ
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ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 12 เมษายน 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +12,000 

12 – 19 เมษายน 2566 26+1 93,999 93,999 92,999 +12,000 

ราคารวมคา่วซีา่ ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่เขา้แตล่ะสถานทีต่ามโปรแกรมเรยีบรอ้ยแลว้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 

กรณีทีม่ตีั๋วเครือ่งบนิแลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์ 20,000 บาท 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง  

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 
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 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวและปัญหาสขุภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

**ทปิหวัหนา้ทวัร ์ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกว่า 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท 

ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน 

 ยกเลกินอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50%จากราคาขาย หักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท 

และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดังตอ่ไปนี้ 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่าน

หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  
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 ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้ง

ถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม ่ออกตั๋ว

ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัด

จ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูกิรณีทา่นเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอื ต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเครื่องบนิ หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 10 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทาง

สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ

ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซีา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง 

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวร์เป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ท่าน ทาง

บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



Page 23 of 25 

 

 

 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรงุในชว่งฤดหูนาว หากวันเดนิทางตรงกบัวัน

เหลา่นี ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาที่

แน่นอนกอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรณุากรอกขอ้มลูส าคัญส าหรับกรอกวซีา่อนิเดยีออนไลนด์า้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด 
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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 

 


