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วันที 1  กรุงเทพฯ – ดูไบ (แวะเปลียนเครือง) - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) 

07.00 น. 

 

พร้อมคณะที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน  ประตู  เคาน์เตอร์ T  สายการบิน 

Emirates Airline เจ้าหน้าทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอิน  

09.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ โดยเทียวบินที EK 375 / EK 181 (09.30-13.00/14.20-19.20) 

19.20 น. ถึง ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถรอรับท่านและนําท่าน

เดินทางสู่โรงแรมทีพกั  

  นําท่านเข้าสู่ทพีกั Holiday Inn Hotel Brussels Airport, an IHG Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที 2 กรุงบรัสเซลส์ - เมืองมรดกโลกบรูจก์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. นําท่านไปถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (Atomium) แลนด์มาร์คทีสําคัญแห่งหนึงของบรัสเซลส์ เข้าสู่ย่านเมืองเก่า อาคาร

บ้านเรือนได้รับการอนรัุกษ์ไว้จากรัฐบาล ชม จตัรัุสกรองปลาซ (Grand Place) จตัรัุสอนังดงามทสีดุแห่งหนึงของยโุรป, รูป
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ปันแมนเนเก้นพิส เด็กน้อยทีโด่งดงั มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซือสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยียม

ผลิตช็อคโกแลตกว่า ,  ตันต่อปี, เบียร์เบลเยียมมีมากกว่า  ชนิด, ผ้าปักลกูไม้, หรือลิมลองวาฟเฟิล ของอร่อยที

หาชิมได้ไม่ยาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองบรูกจ์ เมืองมรดกโลกแสนคลาสสิค (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เมือง

ทีงามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็ก ๆ ทีตังคร่อมอยู่เหนือลําคลอง บ้านหลังคาทรงจัวและสนามหญ้าอันเขียวขจี 

บรรยากาศทีท่านสามารถพบเห็นได้ทวัเมือง ป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษที  ยงัอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์ Church of Our 

Lady โบสถ์แม่พระ ทมีหีอสงูสร้างด้วยอิฐ  เมตร เป็นงานฝีมือของช่างในยคุนนั นอกจากนียงัมี รูปแกะสลกัมาดอนน่า 

ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดบัโลก ศาลาว่าการเมืองแบบโกธิค อายเุก่าแก่กว่า  ปี และ หอระฆงั (Belfry) 

สูงถึง  เมตร โบสถ์พระโลหิตศักดิสิทธิ (Basilica of the Holy Blood) จุคนมากกว่า ,  คน ผู้คนจากทวัโลกจะ

เดินทางมาแสวงบญุทโีบสถ์แห่งนีเพือเข้าร่วมการฉลอง Ascension Day ในช่วงฤดใูบไม้ผลิ 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ทีพกั Hotel Velotel Brugge **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วันที 3 บรูจก์ – เกนท์ – แอนต์เวิร์ป – ภูมภิาคซานสคันส์ (เนเธอร์แลนด์)  – ไลเดน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองทมีีขนาดใหญ่ทีสดุและมงัคงัทสีดุ

ในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทงัเมืองปดู้วยหินแบบโบราณในสมยัยคุกลาง ปราสาทท่านเคานท์ ป้อมปราสาทในยุคกลางที

ถกูสร้างขึนเมอืปีค.ศ.  ชม หอระฆงัประจําเมือง The Belfly เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้าความสงู  เมตร ด้านล่างนนั

เป็นหอประชุมสงฆ์ทีมีมาตงัแต่ค.ศ.  ให้ท่านเดินเล่นชมถนน The Graslei และ The Korenlei ถนนเก่าแก่ของเมือง เป็น

จุดชมวิวทีสวยทีสุด ในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตงัแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝังถนน จากนันเดินทางสู่ แอนต์เวิร์ป 

(ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.)  ใจกลางเมืองเป็นทีตงัของ Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาด

ใหญ่สดุตระการตา จตรัุส Grote Markt ทรีายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสดุยิงใหญ่อลงัการ อนุสาวรีย์ Brabo Fountain ที

แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอนัแสนกล้าหาญของ Brabo กปัตันเรือชาวโรมนัทีสามารถตดัแขนของยกัษ์และขว้างลงแม่นําตาม

ตํานานของชาวเมือง ผ่านชมพิพิธภณัฑ์ศิลปะ The Rubens House และ Antwerpen-Centraal สถานีรถไฟประจําเมือง 

ทตีกแต่งได้สวยงามอลงัการมากจนกลายมาเป็นแลนด์มาร์กสําคญัของเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งกังหนั แม้กังหันโบราณจะหายไปเป็นจํานวนมาก แต่

กังหันลมผลิตไฟฟ้าบ่งบอกถึงการใช้พลังงานจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ นําท่านเทียว เมืองซานสคันส์ (Zaanse 

Schans) (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์เปิด ให้ท่านได้เข้าถึงวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวดชัต์ ทีนียงัคงใช้กงัหนัลมในงานอุตสาหกรรมมาตังแต่สมยัศตวรรษที -  โดยทําหน้าทีผลิตน้ามนัจาก

ดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภายในหมู่บ้านแห่งนียงัมีพิพิธภณัฑ์ทีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี ชีสฟาร์ม 

โรงหีบนํามนั (Oil Mill) ล้วนแต่ใช้พลังงานจากกังหนัลมทงัสิน ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองไลเดน (ระยะทาง  

ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที)  

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ทพีกั Hotel Sassenheim-Leiden **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
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วันที 4 สวนดอกทวิลิปเคอเคนฮอฟ – กรุงอัมสเตอร์ดัม - ไลเดน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลิซเซ Lisse (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที) ทปีระกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง ทีตงัของ สวนเคอเคนฮอฟ สถานทีจดัแสดงดอกทิวลิปหลากหลายสายพนัธุ์ระดบัโลก 

ตืนตาตนืใจกบัแปลงทิวลิปทีชดูอกอวดสีสนั หลาก หลายสวยงาม ในแต่ละปีจะมีสายพนัธุ์ใหม่ๆเกิดขึน นอกจากนีภายใน

สวนทีกว้างใหญ่แห่งนี ยงัร่มรืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิงก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว บงึใหญ่ให้ความชุม่ชืน สดชนื และ

พนัธุ์ไม้ดอกอืนๆ อีกมากมายทีเปลียนสถานทีแห่งนีให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริงๆ อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพ

สวยๆ ไว้เป็นทีระลกึ (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป  มีนาคม -  พฤษภาคม ) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที) เมืองหลวงของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ นําท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก เรือจะล่องไปตามลําคลอง ทีจะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ ถูกสร้าง

มาตงัแต่ศตวรรษที -  มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีมีตะขออยู่ชนับนสดุของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์

เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านเรือนแพทีอยู่ริมคลองทีมีอยู่มากถึง ,  หลงั อยู่ในเขตทีเก่าแก่ทีสดุของกรุงอมัสเตอดมั 

เรือจอดส่งท่านที สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการ

ยกย่องว่าดีทีสดุแห่งหนึงของโลก ชมขนัตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญตลอดจนขันตอนการ

เจียระไนให้เป็นอญัมณีทีมีค่าทีสุด ปัจจุบนัสถาบนัเพชรแห่งนีมีชือเสียงในเรืองการ Cutting  (การเจียระไนเพชร  

เหลียม) ทมีีใบรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ แล้วนําท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอนัเป็นทีตงัของ จตัรัุสแดม เขตย่าน
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ใจกลางเมืองทีนกัท่องเทียวนิยมในการมาเดินเทียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตงัอยู่ใจกลางจตัรัุส ผ่านชม Red Light 

District และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ทพีกั Hotel Sassenheim-Leiden **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั (นอกกรุงอมัสเตอดมั) 

 

วันที 5 ไลเดน - กีธูร์น - ช้อปปิง Designer Outlet Roermond – โรมองต์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด”์ 

เนืองจากเป็นหมู่บ้านไร้ถนนผู้คนทีนีสัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลดัเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลงัจะมีเรือเป็น

พาหนะประจาครัวเรือนนันเอง นําท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน รวมถึงดอกไม้ทีผลิบานรอ

นกัท่องเทียวผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ Designer Outlet Roermond (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เอ๊าท์เล็ทช้อปปิงมอลล์

ทีมีขนาดใหญ่ ภายในเรียงรายไปด้วยร้านค้ากว่า  ร้าน แบรนด์เนมชือดงัอาทิ Michael Kors / Polo Ralph Lauren / 

Prada , Coach / Longchamp / Adidas / Armani / Burberry / Gucci / Dolce and Gabbana 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ทพีกั Grand Hotel Valies Roermond **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

วันที 6 โรมองต์ – ปราสาทเอ็ลทซ์ (เยอรมนี) -  ค็อกเคิม – ลักเซมเบิร์ก 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

09.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอ็ลทซ์ Burg Eltz (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) 
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 ปราสาทยคุกลางแห่งนี ตงัอยู่ในหบุเขาทางตอนเหนือแม่น้ามอแซล 

 เป็นกรรมสิทธิของตระกูลขนุนางเก่าแก่ตงัแต่คริสต์ศตวรรษที  จนถึง 

ปัจจบุนั รอบปราสาทมีแม่น้าเอ็ลซ์บคั (Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนทีเก่าแก่ 

ทสีดุของปราสาทสร้างขึนในคริสต์ศตวรรษที  ปราสาทนีเคยปรากฏอยู่ 

บนธนบตัร  มาร์ค ระหว่างปี ค.ศ. –  แล้วเดินทางต่อสู่ 

เมืองค็อกเคิม (ระยะทาง 28 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินเทียวชมเมืองค็อกเคิม เข้าสู่ จตรัุสกลางเมือง เป็นทีตงัของศาลาว่าการเมือง เป็นอาคารแบบเก่าและบ้านเรือน

ในสไตล์ half-timbered ล้อมรอบจตรัุส, ถนน Bernstrabe ซงึเป็นถนนสายหลกัของเมือง สองข้างทางมีร้านค้าต่างๆ และ 

โบสถ์เซนต์มาร์ติน ถ่ายรูปที สะพาน Skagerak-Brucke เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง ทีมีปราสาทไรชสบวร์ก 

Reichsburg ตงัเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลงัได้อยา่งสวยงาม เป็นปราสาทสไตล์นีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) ตงัอยู่บนเนินเขาริม

แม่นํามอแซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนบัพันปี มีประวตัิทียาวนาน โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึนในปีค.ศ.  ได้รับ

ความเสียหายจากสงครามในช่วงศตวรรษที  และถกูบรูณะใหม่อีกครังในช่วงปีค.ศ. -   จากนนัเดินทางสู่ ราช

รัฐลักเซมเบิร์ก (ระยะทาง 138 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นประเทศผู้ก่อตงัประชาคมยุโรป มีรายได้

ประชาชาติต่อหัวสูงทีสุดในสหภาพยโุรป เป็นศูนย์กลางการเงินและการธนาคารทีสําคญัของโลก มีประชากรประมาณ 

635,  คน 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

  นําท่านเข้าสู่ทีพัก NH Luxembourg **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที 7 ลักเซมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) - ดูไบ (แวะเปลียนเครือง) - กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

09.00 น. นําเทียวชม “ย่านเมืองเก่าลกัเซมเบิร์ก” เป็นทีตงัของสถานทีสําคญั อาทิ  

มหาวิหารโนตเตรอดาม, พระราชวงัหลวงแกรนด์ดคูลั, ป้อมปราการแห่ง 

ลกัเซมเบิร์ก หรือทเีรียกกนัว่า “ยิบรอลตาร์แห่งภาคเหนือ” ตงัอยู่บริเวณ 

เมอืงเก่าแห่งมรดกโลก, กําแพงคอร์ริช ได้รับสมญานามว่า ระเบียงทีสวย 

ทสีดุในยโุรป ตงัอยู่บริเวณป้อมปราการ Chemin de la Corniche สร้าง 

โดยฝีมือช่างชาวสเปนและฝรังเศสเป็นระเบียงทอดยาวไปตามแม่นําอลั –  

แซตต์ ไหลผ่านหบุเขาเพทรัส ตืนตาตนืใจไปกบัความอลงัการของสะพานหินโค้งขนาดใหญ่ทีสดุในโลก หรือ สะพาน 

อะโดฟี หนงึในสญัลกัษณ์ของลกัเซมเบิร์ก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต (ระยะทาง  ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) ศูนย์กลางทางการพาณิชย์ การเงิน 

การค้า ของเยอรมนี นําท่านเทียวชม “จัตุรัสโรเมอร์” เป็นทีตงัของศาลาว่าการหลังใหญ่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานกว่าหกศตวรรษ ตงัอยู่ฝังตรงข้าม  โรเมอร์เป็นเสมือนศูนย์กลางของย่านเมืองเก่า หมู่ตึกทีมีหน้าจวัสามเหลียม

แปลกตา “Zum Römer” และออสไซเลอหรือระเบียงตะวนัตก ซึงก็คือ บ้านกึงไม้ซุงแบบเยอรมนัดงัเดิมทีปลูกเรียงกนัเป็น

แถว บ้านเหล่านีเดิมสร้างขึนในคริสต์ศตวรรษที  และ  และสร้างขึนทดแทนในช่วงปีค.ศ.  ตามแผนฟืนฟสูถานที

ท่องเทียวทางประวตัิศาสตร์หลงัจากตวับ้านได้รับความเสียหายจากการทิงระเบิดในช่วงสงครามโลกครังทีสอง ถัดไปเป็น 

“มหาวิหาร St. Bartholomew” อนัเป็นมหาวิหารของเมือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิงย่านแบรนด์เนมชือดงั 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 
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19.00 น. เดินทางสู่ สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต มีเวลาให้ท่านได้ทํา Tax Refund 

22.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EK 048 / EK 372  

(22.20-06.40+1/09.40-18.55+1) 

วันที 8 กรุงเทพฯ 

18.55 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ     ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 30 วัน โดยซือตวัเครืองบิน, เช่ารถโค้ช, จองทพีกั, ร้านอาหาร สถานทีเข้า

ชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขึน

เครืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอืน ๆ ไม่สามารถ

เดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มสีิทธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  ทีชําระแล้ว เพราะ

ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอืน ๆ  เกิดขึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ 

เพราะเป็นสิงทีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 

CHD 4-11 

With Bed 

CHD 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

25 ม.ีค. – 1 เม.ย. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -30,000.- / -22,500.- 
1 – 8 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -30,000.- / -22,500.- 

** 7 – 14 เมษายน 2566 ** 115,000.- 103,500.- 92,000.- 18,500.- 15,000.- -40,000.- / -30,000.- 
10 – 17 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -40,000.- / -30,000.- 
11 – 18 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -40,000.- / -30,000.- 
12 – 19 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -40,000.- / -30,000.- 
22 - 29 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 
29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 

4 – 11 พ.ค. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 
6 – 13 พ.ค. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 
7 – 14 พ.ค. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 

ค่าทัวร์รวม : 

✔ ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนาํมนัเชอืเพลิง ณ วันที 11 กรกฎาคม 2565 

✔ ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเทยีวตามโปรแกรม 10-14 ทา่นใช้รถขนาด 28 ทนีงั / 15 ทา่นขนึไปใช้รถขนาด 49 ทนีงั 

✔ ค่าเข้าชมสถานทตีามโปรแกรมระบุ 

✔ โรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

✔ อาหารตามทีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจํากดัในการ

รับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือความเหมาะสม 

✔ ค่าทิปพนกังานขบัรถ 

✔ ค่าธรรมเนียมวีซา่เชงเก้น (เนเธอร์แลนด์) 

✔ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผู้ เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
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รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทังนี

ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 

✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

🗷 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % 

🗷 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถนิ 

🗷 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัค่าอาหารและเครืองดืมทสีงั

พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่ง

เดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิม 

เงอืนไขการจองทัวร์ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางในนาม EUROPEAN HOLIDAY กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมดัจาํล่วงหน้า 60,000 บาทต่อท่าน 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจอง ซงึเงินมดัจาํดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหน้า 30 วนั

ก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ชาํระเงินส่วนทีเหลือตามวนัทีกําหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 

เนอืงจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออาํนวยต่อบุคคลดงัต่อไปน ี

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปนี 

1. เด็กทมีีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 

2. ผู้สงูอายทุีมคีวามจาํเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางทีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 45-30 วนั  **คืนเงินมดัจํา** 

(หกัคา่ใช้จา่ยทีได้จา่ยไปแล้ว) 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจํา 50%** 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทวัร์** 

● การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเทียว หากผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจดันําเทียว ให้

นํามาหกัจากเงินค่าบริการทีต้องจ่าย ทงันใีห้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปนี 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าดําเนินการ 

2. ค่ามดัจาํ หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครืองบิน 

3. ค่าใช้จา่ยทจีําเป็นอนื 

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ ประกอบธุรกิจนําเทียวตามวรรคหนึงสูงกว่าเงินค่าบริการทีได้ชําระไว้ผู้ ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรียกจาก

นกัท่องเทยีวไม่ได้ 

● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงอืนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทนัตาม

กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิมคือ ค่าวีซ่า และค่าเปลียนชือตวัเท่านนั และต้องไม่อยู่ในเงือนไขของตวัที NON-CHANGE 

NAME & NON-REFUND 
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● หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทงัหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตาม

เงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอ

แนะนําให้ท่านยนืขอวีซ่าแบบเดียว ซงึจะรู้ผลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 

15 วนั และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทงัไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสดุวิสยัดงันี การล่าช้าของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชําระ

มาแล้ว 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วน

ต่างทสีายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ เพอืยืนยนัในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทํา REFUND 

ได้หรือไม่ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนํามนัเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 

คิดตามอตัราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที 11 กรกฎาคม 2565 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์

ส่วนเพิมททีางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 

เอกสารในการยืนขอ วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายืนประมาณ 15-30 วนัทําการ 

(ไม่รวมเสาร์-อาทติย์ และวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ในการยืนคําร้องขอวีซ่า ทุกท่านต้องแสดงตนที VFS เนเธอร์แลนด์เพือทําการ สแกนลายนิวมือด้วยตัวเอง 

● พาสปอร์ตทียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่ํากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีีซา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวซ่ีา 

● รูปถ่ายสีขนาด 2 นวิ จาํนวน 2 ใบ พืนหลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทงั 2 

รูป / **กรุณาติดต่อพนกังานขายเพือขอตวัอย่างรูปถา่ย** 

● สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชอื-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนา

สตูิบตัร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบริบูรณ์ 

● หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัทที่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตําแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทเีริมทํางานกับบริษัทนีและชว่งเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมาทาํงาน

ตามปกติหลงัครบกําหนดลา  

● กรณีทีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 

พร้อมวตัถปุระสงค์  

● หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่มทีมีการ

เข้าออกของเงินสมาํเสมอ และมจํีานวนไมต่ํากว่า 6 หลกั เพือให้เห็นว่ามฐีานะการเงินเพยีงพอทีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมอืกลบัสู่ภมิูลําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชใีดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองจากทาง

ธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชอืของผู้ ทีออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทตูไม่รับบญัชกีระแสรายวนั*** 
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● กรณีทีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทาง

บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนงึฉบบัเพอืแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้ เดินทางและ

เหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายด้วย 

● กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง  

● กรณีทีเด็กอายตุํากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้องทาํจดหมายยินยอม โดยที บิดา, มารดา 

จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได้ ณ ทีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ

ผู้อาํนวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

● การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถูกปฏิเสธวี

ซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนยีมทีได้ชําระไปแล้ว 

● ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไมว่า่จะเป็นเหตุผลใดก็

ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  

และเงอืนไขทีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 

 


