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NT511
ทวัรย์ุโรป เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรังเศส 8 วัน 5 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป เบลเยียม เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมัน ฝรังเศส , 8 วัน 5 คนื ,

Holiday Inn Dusseldorf Airport Ratingen  , Dorint Airport Amsterdam  , Leonardo Hotel Wavre  , Best
Western CDG Airport Hotel

เมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ - เมอืงรเูดสฮารม์อมัไรน ์- เมอืงบ็อบพารด์ - ลอ่งเรอืแมน่้าํไรน ์- หนา้ผาลอเรไล - เมอืงโคโลจญน ์-
มหาวหิารแหง่โคโลญจน ์

เมอืงดุสเซลดอรฟ์ - กรงุอมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชร - ดามสส์แควร ์- ซานส ์สคนัส ์
เมอืงลสิซ ์- สวนเคอเคนฮอฟ - กงัหนัลม - กรงุบรสัเซล - อะตอมเมยีม - จตุรสักรองดป์ลาซ - แมนาคนิพสิ - อเวนวิ หลยุส ์

LA VALLÉE VILLAGE - มหานครปารสี - ยา่นมองมารต์ - มหาวหิารซาเครเกอร ์- จตัุรสัคองคอรด์ 
จตุรสัทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ชองเอลเิซ่ - ประตูชยั - Duty Free - แกลลาร ีลาฟาแยตต ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

21.30 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชนั 4 เคารเ์ตอรส์ายการบนิไทย(เคาเตอร ์A – B)
พรอ้มเจา้หนา้ทคีอยดแูลเช็คสมัภาระและบัตรทนัีงบนเครือง



23.40 น. / 23.45 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 920

วนัท ี2
แฟรงคเ์ฟิรต์ - รูเดสฮารม์ อมั ไรน ์- บ็อบพารด์ เซนตก์อร ์- โคโลจญน ์- ดสุเซลดอรฟ์

05.55 น. / 06.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืง รูเดสฮารม์ อมั ไรน ์Rüdesheim am Rhein(60ก.ม.) เมอืงโรแมนตกิแหง่แม่น ้าํไรน ์รูเดสฮารม์ อัม
ไรนเ์ต็มไปดว้ยเสน่หข์องความเป็นเมอืงเกา่ เรียงรายดว้ยรา้นขายของทรีะลกึ รา้นไวน ์และภัตตาคารทตีกแตง่ประดับประดาอย่างสวยงาม
ดงึดดูนักทอ่งเทยีวใหม้าเยือนไม่ขาดสาย มอีาคารกงึไมซ้งุไมท้เีกา่แกแ่ละสวยงามของเมอืง

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “บ็อบพารด์” (45ก.ม.) Boppardเมอืงแสนสวยรมิฝังแม่น ้าํไรน ์ซงึนอกจากมทัีศนียภาพทสีวยงามอันเปียมสเนหแ์ลว้
บ็อบผาดยังมชีอืเสยีงในดา้นวัฒนธรรมประจําทอ้งถนิ มเีวลาใหท้า่นไดถ้่ายภาพอันสวยงามของแม่น ้าํไรน ์และซอืของทรีะลกึพนืเมอืง อาทิ
มดีเยอรมนี,ทเีปิดไวน,์ของทรีะลกึน่ารักๆประดับบา้น ฯลฯ 

จากนันนําคณะออกเดนิทางสูท่า่เรือ“ นําทา่นลอ่งเรอืนําเทยีวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝัง แมน่้าํไรน ์”
ทมีเีรืองราวของปราสาทตา่งๆเกา่แกม่ากมายของมหาเศรษฐใีนอดตีจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผา่ตา่งๆทยัีงคงมมีนตเ์สน่หอ์ย่างไม่เสอืมคลาย
แม่น ้าํแหง่นียังกอ่ใหเ้กดิเรืองราว ,ตํานาน และบทเพลงตา่งๆททํีาใหผู้ค้นหลงใหล

เรือจะนําทา่นผา่น หนา้ผา“ลอเรไล” อันเป็นตํานานของหญงิสาวทคีร่าชวีติผูค้นทเีดนิทางโดยเรือผา่นแม่น ้าํสายนีจนเขา้สู่
“เขตเซนตก์อร”์เมอืงเล็ก  ๆทมีชีอืเสยีงเพราะบทกวขีอง Heinrich Heneเป็นเมอืงทไีดรั้บการดแูลรักษาอย่างดเียียม

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลจญน ์(120ก.ม.) นําทา่นเขา้ชมภายใน “มหาวหิารแหง่โคโลญจน”์ สญัลักษณ์แหง่เมอืงโคโลญจน์
เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิดังเดมิขนานแท ้สรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี 

จากนันเดนิเทยีวชม เมอืงโคโลญจน ์พรอ้มชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง,ของทรีะลกึ ตลอดจนสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังนานาชนดิบนถนน Walking
Street รอบมหาวหิาร

นําทา่นออกเดนิทางสู ่“เมอืงดสุเซลดอรฟ์” (45ก.ม.) นอกเหนือจากประวัตศิาสตรนั์บแตยุ่คสมัยปี 1100, เมอืงหลวงแหง่ North Rhine-
Westphalia แหง่นี ยังเป็นศนูยร์วมการคา้ และเมอืงแฟชนัของเยอรมัน

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Holiday Inn Düsseldorf Airport Ratingen หรือทพัีกระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี3
ดสุเซลดอรฟ์ - อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - ดามสส์แควร ์- ซานส ์สคนัส์

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่“อมัสเตอรด์มั” (210ก.ม.) ประเทศเนเธอรแ์ลนดพ์รอ้มชมววิทวิทัศนท์สีวยงามระหวา่งการเดนิทาง ทอ้งทุง่อันเขยีวขจี
สลับกับหมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทางเดนิทางถงึ“กรุงอัมสเตอรดั์ม”ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํอัมสเทล (Amstel)เรมิกอ่ตังประมาณครสิตศ์ตวรรษที
12 ปัจจบัุนเป็นเมอืง ทใีหญ่ทสีดุของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรในเขตตัวเมอืงประมาณ 742,000
คนชมสภาพเมอืงทมีคีลองเล็กคลองนอ้ยตัดไปมาทัวเมอืงอย่างเป็นระเบยีบกวา่100สาย 

นําทา่นชม “กรุงอมัสเตอรด์มั” ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํอัมสเทล (Amstel)เรมิกอ่ตังประมาณครสิตศ์ตวรรษท ี12 ปัจจบัุนเป็นเมอืง
ทใีหญ่ทสีดุของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรในเขตตัวเมอืงประมาณ 742,000



คนชมสภาพเมอืงทมีคีลองเล็กคลองนอ้ยตัดไปมาทัวเมอืงอย่างเป็นระเบยีบกวา่100 สาย“

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับกา รลอ่งเรอืหลงัคากระจก”
เรือจะลอ่งไปตามลําคลองของเมอืงทจีะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดัชตท์สีรา้งมาตังแตศ่ตวรรษท ี17 ทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว
จะเป็นอาคารทรงแคบทมีตีะขออยู่ชนับนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้นระหวา่งเสน้ทางลอ่งเรือผา่นบา้นเรือนแพทอียู่รมิคลองทมีอียู่มากถงึ
2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตทเีมอืงทเีกา่แกท่สีดุของกรุงอัมสเตอรดั์ม

นําเทา่นเขา้ชม “สถาบนัเจยีระไนเพชร Coster Diamond”
อุตสาหกรรมการเจยีระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนดไ์ดรั้บการยกย่องวา่ดทีสีดุแหง่หนงึของโลก ชมขันตอน
การคัดเลอืกเพชรโดยละเอยีดจากวทิยากรผูชํ้านาญตลอดจนขันตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีทมีคีา่ทสีดุสําหรับทา่นทตีอ้งการเป็นเจา้ของอัญมณีล ้าํคา่
เลอืกซอืตามชอบใจพรอ้มใบการันต ีCertificate จากบรษัิทฯทมีชีอืเสยีง มเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้
ภายในรา้นททํีาดว้ยไมเ้ป็นของทรีะลกึตา่ง  ๆเชน่พวงกญุแจ, รองเทา้ไม,้ ภาพวาด, ของทรีะลกึ ฯลฯ 

นําคณะเดนิทางเขา้สู ่“ดามสส์แควร”์ จัตรัุสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอรดั์ม
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมบรรยากาศอันโรแมนตกิกับอาคารตา่งๆในสไตลย์ุโรป พรอ้มเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นกงัหนัลม” “ซานส ์สคันส”์(20ก.ม.)ซงึมกีารอนุรักษ์กังหันลม และบา้นเรือนดังเดมิของฮอลแลนด์
ทนีีเป็นเหมอืนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ทรีวมความเป็นฮอลแลนดห์ลายอย่างเขา้ไวด้ว้ยกัน บา้นไมส้เีขยีวรมิน ้าํ สวนเล็ก  ๆหนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด์
กังหันลมเกา่แก ่กังหันลมสวย  ๆแบบดังเดมิ นอกจากกังหันลมแลว้ก็ยังมรีองเทา้ไมอ้กี ทเีป็นสญัลักษณ์ของประเทศ Nether lands
ใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชมบรรยากาศอันสดชนืบรสิทุธทิา่มกลางทุง่หญา้เขยีวขจใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมรองเทา้ไมแ้ละของทรีะลกึพนืเมอืง อาทิ
เนยแข็งนานาชนดิ, ของประดับบา้น, ของใชใ้นครัวเรือนฯลฯ

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Dorint Airport Amsterdam หรือทพัีกระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี4
อมัสเตอรด์มั - สวนดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ” - กรุงบรสัเซลส ์อะโตเมยีม - จตัรุสักรองดป์ลาซ - แมเนเกนพสิ

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “เมอืงลสิซ”์ นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่“สวนเคอเคนฮอฟ” Keukenhof Garden
อุทยานดอกทวิลบิและสวนพฤกษาศาสตรใ์หญ่และงดงามทสีดุในโลก เดนิเทยีวชมความสวยงามของชมดอกทวิลปิ,ดอกลลิล,ี
และดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณทกํีาลังบานสะพรังทังสวนภายนอก และดอกไมพั้นธุพ์เิศษๆทอียู่ในหอ้งเรือนกระจก

และถ่ายรูปคูก่ับ “กงัหนัลม”
สญัลักษณ์ของเนเธอรแ์ลนดม์เีวลาใหท้า่นดมืด่าํบรรยากาศอย่างเต็มอมิภายในสวนดอกไมท้มีชีอืเสยีงทสีดุในโลกตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารมอืกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบรสัเซล (200ก.ม.) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเบลเยียม
และเป็นศนูยก์ลางหรือเมอืงหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป

นําทา่นถ่ายรูปคู ่อะตอมเมยีม ประตมิากรรมรูปอะตอมมหมึา สญัลักษณ์จากการรวมตัวครังแรกของกลุม่ประเทศยุโรปเมอืปี ค.ศ.1959
ผา่นจากนันชมบรเิวณพระราชวังทปีระทับของกษัตรยิแ์หง่เบลเยียม

นําทา่นชม ประตมิากรรม“อะโตเมยีม” สญัลักษณ์ของการรวมตัวครังแรกของกลุม่ประเทศยุโรปเมอืปีค.ศ.1959 



เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ภายในบรเิวณ “จตรุสักรองดป์ลาซ”
สมัผัสกับบรรยากาศลานกวา้งซงึลอ้มรอบทังสดีา้นดว้ยตกึโบราณแตล่ะตกึลว้นมลีวดลายปนูวจิติรแตม้ทองเป็นอาคารสไตลบ์าร็อก
ทังศาลาวา่การเมอืง,พพิธิภัณฑป์ระจําเมอืง, อาคารของสมาคมอาชพีตา่ง  ๆฯลฯ
ซงึจะทําสญัลักษณ์ไวบ้นจัวหรือเหนือประตเูป็นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง 

นําทา่นชม แมนาคนิพสิ อนุสาวรียห์นูนอ้ยยืนฉีสญัลักษณ์ของกรุงบรัสเซลลช์มจัตรัุสแกรนดเ์พลซ(มรดกโลก) ใจกลางเมอืง ชมหมู่ตกึตา่งๆอาทิ
ศาลาวา่การเมอืง หมู่ตกึกรลิเฮาส ์ซงึครังหนงึในอดตีเคยเป็นสถานทปีระทับของราชวงศก์ษัตรยิเ์บลเยียม
และเป็นตลาดนัดจดุรวมการแลกเปลยีนสนิคา้ในอดตี อสิระใหท้า่นเดนิเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง อาทชิอ๊คโกแล๊ตผา้ลายลกูไม ้
เสอืผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อเวนวิ หลยุส ์Avenue Louise เปรียบเสมอืนถนนชอง เอลเิซ ่ในนครปารีส
เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมชอืดังของยุโรปมเีวลาใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง  ๆตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก

ทพีกั
Leonardo Hotel Wavre หรือทพัีกระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี5
กรุงบรสัเซลส ์- LA VALLÉE VILLAGE - ปารสี

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ชอ้ปปิงเอาทเ์ล็ทต ์ทใีหญ่ทสีดุในปารีส LA VALLÉE VILLAGE (300ก.ม.) ซงึเต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง  ๆมากมาย

เทยีง
อสิระอาหารกลางวันเพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางเขา้สู ่“มหานครปารสี” เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส ตังอยู่บนแม่น ้าํแซนน์
บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝรังเศสบนใจกลางแควน้ อลี-เดอ-ฟรองซ ์จากการตังถนิฐานมากวา่ 2,000 ปี
ปัจจบัุนกรุงปารีสเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลี ้าํสมัยแหง่หนงึของโลก และดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ
สอื แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก
ระหวา่งการเดนิทางชมววิทวิทัศนอั์นสวยงามของหมู่บา้นทางชนบทของฝรังเศส

ค่าํ
บรกิารอาหารมอืค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Best Western CDG Airport Hotel หรือทพัีกระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี6
ปารสี - ยา่นมองมารต์ - มหาวหิารซาเครเกอร ์- จตรุสัทรอคาเดโร - Duty Free - ชอ้ปปิงแบรนดเ์นม - หา้งลาฟาแยต

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่“ยา่นมองมารต์” (Montmarte) เป็นเนนิเขาสงู 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจดุทสีงูทสีดุของเมอืง

ชม “มหาวหิารซาเคร-เกอร”์ (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวหิารพระหฤทัย ทสีรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์สถานทอีุทศิแดช่าวฝรังเศส
ทเีสยีชวีติจากสงครามกับปรัสเซยี ออกแบบตามแบบศลิปะสไตลโ์รมัน - ไบเซนไทน ์Roman-Byzantine
สขีาวสวยเดน่เป็นสงา่บนเนนิเขามองมารต์ 



นําทา่นชม ความงามของววิ สวยของปารสี จนอาจกลา่ววา่ เนนิเขามองมารต์เป็นเนนิแหง่ประวัตศิาสตร ์และ เนนิแหง่ความฝัน
ของบรรดาศลิปินทังหลาย ณ ทแีหง่นีคอื ทนัีดพบของศลิปินมาตังแตศ่ตวรรษท ี19 ผลงานศลิปะไดม้ ีการสรา้งสรรคจ์ากทนีีเป็นจํานวนมาก
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซยีง ในย่านมองมารต์ตลอดสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟสไตลป์ารีเซยีง
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมบรรยากาศ และเลอืกซอืของทรีะลกึตา่งๆ

นําทา่นชมลานประวัตศิาสตร ์“จตัรุสัคองคอรด์” Place de la Concordeทพีระเจา้หลยุสท์ ี16 และพระนางมารีอังตัวเนต
ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรังเศส

นําทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณ จตรุสัทรอคาเดโร ซงึเป็นจดุชมหอไอเฟลทสีวยทสีดุ สญัลักษณ์ของนครหลวงปารีส
หอคอยโครงสรา้งเหล็กตังอยู่บนชองป์เดอ มารส ์บรเิวณแม่น ้าํแซน ในกรุงปารีส
หอไอเฟลเป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝรังเศสทเีป็นทรีูจั้กกันทัวโลก ทังยังเป็นหนงึในสงิกอ่สรา้งทมีชีอืเสยีงทสีดุในโลกอกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจกับ หอไอเฟล ตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นชมถนนแหง่แฟชนั“ ชองเอลเิซ ่” (Champs-Elysees) ทมีคีวามยาวกวา่ 2
กโิลเมตรทรี่มรืนไปดว้ยตน้เมเปิลตลอดสองขา้งทางและถอืวา่เป็นถนนทตีดิอันดับสวยทสีดุในโลก

ชม “ประตชูยั” Arc de Triomphe สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะทจัีกรพรรดนิโปเลยีนใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.180

นําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีDuty Free อสิระกับการ ชอ้ปปิงสนิคา้ตามรสนยิมแบรนดช์อืดังนานาชนดิ อาทนิ ้าํหอม เสอืผา้กระเป๋า
เครืองสําอาง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังทหีา้งสรรพสนิคา้ แกลลาร-ีลาฟาแยตตG์alerie Lafayette

ค่าํ
อสิระกับอาหารมอืค่าํตามอัธยาศัยเพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทกุทา่น

ทพีกั
Best Western CDG Airport Hotel หรือทพัีกระดับใกลเ้คยีง

วนัท ี7
ปารสี - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารมอืเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

ไดเ้วลานัดหมาย เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิ ชาร ์เดอ โกลล์

12.30 น. / 13.40 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 931

วนัท ี8
กรุงเทพฯ

06.00 น. / 05.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนั
ฝรงัเศส



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี11 เมษายน 2562 เวลา 14:23 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนั
ฝรงัเศส

อตัราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิรต์//ปารสี-กรงุเทพฯ (หรอืสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั)

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน

• โรงแรมทพีกัตามระบุหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั
โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํและราคาโรงแรมจะปรบัขนึ 3-4
เท่าตวัหากวันเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆอนัเป็นผลททีําใหต้อ้งมกีารปรบัเปลยีนยา้ยเมอืง โดยคาํนงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั

• คา่อาหารทรีะบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีวใหค้วามรูแ้ละคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

•  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

•  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท  ์, คา่ซกัรดี , คา่เครอืงดมืและอาหารนอกเหนอืจากทรีะบุในรายการ

•  คา่ผกผนัของภาษีน ้าํมนัททีางสายการบนิแจง้เปลยีนแปลงกะทันหนั

•  คา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ยโุรปหรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่(ทางบรษิทัฯคดิคา่บรกิาร 3,500.-)

•  คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทพีกั (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่่านเนอืงจากป้องกนัการสญูหายจากมจิฉาชพีทแีฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทพีกั
และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรบัทุกท่าน)

•  คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรปทา่นละ 12 ยโูร

•  คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามวฒันธรรมการบรกิารแบบสากลโลก ทา่นละ 100 บาทตอ่วนั

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระงวดแรก 25,000 บาท / ชว่งเมษายน ชําระงวดแรก 30,000 บาท กอ่นการเดนิทาง
พรอ้มแฟกซส์าํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทเีหลอืกรณุาชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน
มฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซงึจะเกดิขนึไดก้ต็อ่เมอืไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรอื
ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่าน ซงึในกรณนี ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้ถา้ท่านตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บ ทนีอกเหนอืความ รบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้
และออกประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด



หมายเหตุ

• ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของท่านกต็อ่เมอืในคณะมผีูส้าํรองทนัีงครบ 20 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต
เนอืงจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุป๊ในการยนืวซีา่ อาท  ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพกัทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• หากในช่วงทที่านเดนิทางควิวซีา่กรุป๊ในการยนืวซีา่เตม็ ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่เดยีว ซงึทางท่านจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยดแูล และอาํนวยความสะดวก

• เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวรเ์ป็นผูก้าํหนด
ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทูตตอ้งการ
เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เท่านัน
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางท่าน

• กรณวีซีา่ทที่านยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปนี

• คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่และคา่ดาํเนนิการทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา

• คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วันยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสีาํคญัในการยนืวซีา่ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณา
ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมทที่านตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นทเีหลอืจะคนืใหท้่านภายใน 120 วัน
(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตวัท่านจะเสยีแตค่า่มดัจําตวัตามจรงิเท่านันคา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้
และท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนคา่มดัจําหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตวัตามวันทเีขา้พกั
ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท  ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชแีจงใหท้่านเขา้ใจ

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอื
กรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40วันขนึไป - เกบ็คา่ใชจ้่าย ของมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 35วันขนึไป - เกบ็คา่ใชจ้่าย 80 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25วัน - เกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %

เอกสารทใีชใ้นการยนืขอวซีา่ VISA (ตอ้งมาโชวต์วัทสีถานทตูเพอืสแกนลายนวิมอืทกุทา่น)
• หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายใุชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้

• รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน ) 1.5 X 2.0 นวิ จํานวน 3 รปู ขนึอยูก่บัประเทศทจีะเดนิทาง

• หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทมีชีอืผูเ้ดนิทาง อายยุอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทจีะเดนิทาง
*พนักงานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรบัรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN
แทนการใชช้อืแตล่ะสถานทูต *ขา้ราชการและนักเรยีน หนังสอืรบัรองจากตน้สงักดั หนังสอืรบัรองเป็นภาษาองักฤษ
• หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชอีอมทัพยเ์ท่านัน สว่นบัญชอีนืๆนอกจากออมทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอนืๆ
สามารถยนืแนบเพมิเตมิได ้ทังนเีพอืใหห้ลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณท์่สดุ)

* หนังสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแตล่ะสถานทูตพรอ้ม Statement และ
สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุาสะกดชอืใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์
และหมายเลขบัญชเีลม่เดยีวกบัสาํเนาทที่านจะใชย้นืวซีา่ (ใชเ้วลาดาํเนนิการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) *
เดก็ตอ้งทําเอกสารรบัรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา *สาม-ีภรรยาทมีกีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัได ้
แตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์/ หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนงึ หรอืบดิามารดาไมไ่ดเ้ดนิทางทังสองคน
ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซงึจดหมายตอ้งออกโดยทวีา่การอาํเภอ

• สาํเนาบัตรประชาชน หรอื สาํเนาสตูบิัตร 1 ชุด



• สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด

• สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด

• สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด

•  การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร
และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษัิทฯขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนทีางบรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังประเทศตามทรีะบุเท่านัน
การปฏเิสธวซีา่อนัเนอืงมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ทังนจีะคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั
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