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UNSEEN BENELUX – GERMANY ( KEUKENHOF ) 11 DAYS (TG)  

เบลเย่ียม - เนเธอร์แลนด์ – ลักซ์เซมเบิร์ก – เยอรมัน 
(เทศกาลสวนทิวลิป Keukenhof 2023) 

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> หนึ่งในเส้นทางสุดสวยที่ห้ามพลาด เจาะลกึแถมที่ UNSEEN 

>> หมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมูบ้่านสุดสวยของเนเธอรแ์ลนด ์ (Unseen) 
>> ชมปราสาท Eltz Castle  เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนั อายุกว่า 1,000 ปี สวยมากๆ(Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Cochem ริมแม่น ้า Mosel สดุสวยเป็นหน่ึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมนั (Unseen) 
>> ชมเมือง Dinant เมืองเลก็ๆ (Unseen) 
>> ชมเมือง Bruges เมืองท่ีสวยท่ีสุดของเบลเยี่ยม  Unesco 
>> ชมเมือง Ghent สวยระดบัโลก ของประเทศเบลเยี่ยม Unesco 
>> ชมเมือง Delft  เมืองท่ีได้ขึ้นช่ือว่าสวยเป็นอนัดบั 2 ของเนเธอรแ์ลนด ์(Unseen) 
>> ชมเมือง Trier เมอืงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเยอรมนั (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Bacharach ลุ่มแม่น ้าไรน์เป็นหน่ึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมนั  (UNSEEN ) 
>> ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam ริมทะเลสุดสวย 
>> ชมหมู่บ้านกงัหนั Zaanse Schans สุดสวย 
>> ชมกรงุ Amsterdam เมืองส าคญัของเนเธอรแ์ลนด ์
>> ชมกรงุ Brussels เมืองหลวงของเบลเยี่ยม 
>> ชมกรงุ Luxembourg ประเทศเลก็ๆ ท่ีซ่อนตวัในหบุเขา 
>> ชม Atomium อีกหน่ึงสญัลกัษณ์กรงุบรสัเซลส์ 
>> ชมมหาวิหาร Cologne  โบสถส์ุดสวยแห่งเมืองโคโลญจน์ ได้รบั Unesco  
>> ชมเมือง Frankfurt หน่ึงในเมืองดงัของเยอรมนั  
>> ล่องเรือชมหมูบ้่านกีธูรน์ชมวิวบ้านเรือนสุดสวย 
>> ล่องเรือ ชมวิวเมืองบรจูน์  
>> ล่องเรือหลงัคากระจก ชมวิวกรงุอมัสเตอรด์มั  
>> ชมโรงงานเจียรไนเพชร ช่ือดงั 
 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ :  

หอยแมลงภู่อบ / Seafood / ขาหมูเยอรมนั /  อาหารไทย /เบียรท์อ้งถิ่น 

รวมคา่คนขบัรถในยุโรป/ รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า /แจกน ้าดืม่ท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 

วนัที่ (2) แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) - ปราสาทเอลทส์ – โคกเฮม – ชมววิปราสาท 
Reichsburg Castle   เทียร์ 

06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ตรวจรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้งของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle)  (ปราสาทนีส้วย
มาก ท่านจะได้พบกบัปราสาทในยุคกลางท่ีคงความสมบูรณ์ท่ีสุดในยุโรป ( เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ี
สวยท่ีสุดในเยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1ชม. 45 นาที) ปราสาทท่ีถูกสร้าง
ข้ึนในยคุกลาง มีอายเุกือบ 1,000ปี โดยสร้างคร้ังแรกปี ค.ศ.1157 และไม่เคยถูกท าลายจากภยัของ
สงครามเลย และถือเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่และสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศเยอรมนั เดิมปราสาทแห่งน้ี
เป็นคฤหาสน์ของท่าน Rudolf zu Eltz จากนั้นมีการต่อเติมเสริมเป็นป้อมปราการ จนกลายมาเป็นท่ี
พ  านกัของตระกลูเอลทส์ถึง 33 รุ่น โดยตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 70 เมตรเหนือแม่น ้าโมแซล  

 



BENELUX & GERMANY (KEUKENHOF) 11 DAYS (TG)  เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด ์- ลกัซ์เซมเบิร์ก - เยอรมนั 11 วนั (เทศกาลทิวลิป)          4 | P a g e  
 

น าท่านเขา้ชมภายในปราสาทซ่ึงมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลขา้วของเคร่ืองใช ้อาวธุสมยัยคุ
กลางไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด  (หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle เปิดให้เข้าชมตั้งแต่1 เม.ย. – ปลาย
ตุลาคม ของทุกปี)   

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) 
เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด ์ฟาลซ์ (เป็น 1 ใน 10 
หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองแห่งน้ีเป็นแม่น ้าและเทือกเขานอ้ยใหญ่
สลบัสับเปล่ียนกนั การปลูกบา้นเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา  จากนั้นน าท่านข้ึนชมวิว
เมือง ณ จุดชมวิวบนปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทท่ีมีอายเุกือบ 1,000ปี เป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยไรองุ่นท่ีมีพื้นท่ีมากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น ้าโมแซล (Mosselle river) ไหล
ผา่นใจกลางเมือง น าท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองแห่งน้ีเป็นแม่น ้าและ
เทือกเขานอ้ยใหญ่สลบัสับเปล่ียนกนั การปลูกบา้นเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา   
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จากนั้นน าท่านข้ึนชมวิวเมือง ณ ปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทท่ีมีอายเุกือบ 1,000ปี เป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยไรองุ่นท่ีมีพื้นท่ีมากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น ้าโมแซล 
(Mosselle river) ไหลผา่นใจกลางเมือง   
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จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองใหท่้านสัมผสับรรยากาศอนัสวยงามหรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั    

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง 90  กิโลเมตรใชเ้วลา 1.15 

ชม. ) เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมนั และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันด้วย 
ถูกตั้งข้ึน 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงตน้ศตวรรษท่ี3 ยงัไดรั้บการสถาปนาเป็นโรมท่ีสองอีก
ดว้ย และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย  



BENELUX & GERMANY (KEUKENHOF) 11 DAYS (TG)  เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด ์- ลกัซ์เซมเบิร์ก - เยอรมนั 11 วนั (เทศกาลทิวลิป)          7 | P a g e  
 

 
น าท่านถ่ายรูปกบัประตูโรมนั พอร์ทา นีกา (Porta Nigra)  ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 2 ถือเป็น
ประตโูรมนัม่ีเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอลป์ จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปดา้นอกกบั มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุด และมีความเก่าท่ีสุด
แห่งหน่ึงในเยอรมนั  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมยัโรมนั ปัจจุบนัถือเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเมืองเทียร์
อีกดว้ย จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั              PARK PLAZA HOTEL TRIER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 
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วนัที่ (3) เทียร์ - ลกัซ์เซมเบิร์ก – ดินองท์(เบลเยีย่ม)  - บรัสเซลส์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ประเทศ ลกัซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 45 นาที) ถือเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีเลก็ท่ีสุดแห่งหน่ึง ของโลก มีพื้นท่ีเพียง 2,586 ตร.กม. 
เป็นประเทศเลก็ๆ แต่ติดอนัดบัความร ่ารวยอนัดบัตน้ๆของโลก และยงัเป็นท่ีตั้งขององคก์ารส าคญัๆ
ของ EU อีกดว้ย น าท่านสู่เมืองลกัซ์เซมเบิร์กยา่นเมืองเก่า  

 
น าท่านชม Casemates du Bock หรือเรียกสั้นๆวา่ Bock ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของประเทศ  
โดย Bock นั้น เป็นระบบป้องกนัท่ีซบัซอ้นท่ีประกอบดว้ยอุโมงคท่ี์ถูกขดุเจาะเขา้ไปในหนา้ผาหิน 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของป้อมปราการเก่าของเมือง ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 ไดรั้บการต่อเติม
หลายคร้ังเพื่อใชป้้องกนัการรุกราน จนกลายเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีแขง็แรงท่ีสุดในยโุรป และ
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโกลในปี ค.ศ.1994 อีกดว้ย  ชมวิวทิวทศัน์ของ บา้นเมืองท่ีตั้งเรียง
รายอยูบ่นแนวหุบเขาโดยมีสะพานโคง้แบบโรมนัทอดขา้มระหวา่งหุบเขาดูงดงามยิง่นกั แลว้เดิน
เล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยีย่ม (Unseen) (ระยะทาง 130 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.45 ชม. ) เมือง เลก็ๆแห่งน้ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันามูร์ (Namur) ทางตอนใต้
ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตวัเมืองตั้งอยูริ่มแม่น ้ามิวส์ (Meuse River) ท่ีขนาบขา้งไปกบัแม่น ้าและ
แนวผาสูงชนั จากนั้นน าท่านนัง่ CABLE CAR ข้ึนชมวิวเมืองดินองท ์บนป้อมปราการ Dinant 
Citadel ป้อมปราการท่ีแขง็แกร่งท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกท าลายในช่วงสงคราม
ฝร่ังเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821  

 
จากนั้นน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่างน าท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท ์



BENELUX & GERMANY (KEUKENHOF) 11 DAYS (TG)  เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด ์- ลกัซ์เซมเบิร์ก - เยอรมนั 11 วนั (เทศกาลทิวลิป)          10 | P a g e  
 

                     ** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือวา่ cable car ปิดไม่ใหบ้ริการทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
งดใหบ้ริการ** 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 
30 นาที ) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ม และประชาคมร่วมยโุรป และเป็น ท่ีตั้งขององคก์รส าคญั
มากมายหลายองคก์ร  

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั             HILTON BRUSSELS GRAND PLACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (4)  บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสแกรนด์เพลซ - แมนาคนิิส– เกนต์ – บรูจน์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 น าท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเม่ียม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรก
ของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ผา่นชมบริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม  
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จากนั้น ชมจตัุรัสแกรนดเ์พลซ ใจกลางเมือง ใหท่้านประทบัใจกบัหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาวา่การเมือง 
หมูตึ่กกริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทบัของราชวงศก์ษตัริยเ์บลเยี่ยม และเป็น
ตลาดนดัจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต  

 
ชม แมนาคินพิส อนุสาวรียห์นูนอ้ยยนืฉ่ี สัญลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระใหท่้านเดินเลือกซ้ือ
สินคา้พื้นเมือง อาทิ ช็อคโกแลต ผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองตาม
อธัยาศยั 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง หอยแมลงภูอบไวน์ขาว / สเต็ก / ไวน์ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) 
เป็นเมืองท่ีสวยอนัดบั 3 ของเบลเยีย่ม เมืองเล็กท่ีน่ารักแห่งเบลเยี่ยมน าท่านชมเขตเมืองเก่าแห่ง
เกนตย์า่นจตุรัสใจกลางเมือง 

 
น าท่านชมโบสถ ์ St Bavo's Cathedral ตั้งช่ือตามนกับุญบาโว หรือซินท ์บาฟ ในภาษาดตัซ์ โดย
พื้นท่ีเดิมตรงน้ีนั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ไดมี้การสร้างอาคารท่ีใหญ่ข้ึน 
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ในช่วงศตวรรษท่ี 14-16 โดยโดดเด่นดว้ยหอระฆงัเด่ียวสูง89 เมตร โดยนอกจากตวัโบสถท่ี์สวยงาม
ยงัมีศิลปะระดบัมาสเตอร์พีช อาทิภาพวาด,ฉากประดบัแท่นบูชา ,ประติมากรรมต่างๆฯ จนไดข้ึ้น
ช่ือวา่เป็นโบสถแ์บบโกธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น มรดกโลก 
(Unesco) อีกดว้ย 

 
ใหท่้านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านคา้ขายของท่ีระลึกมากมาย หรือนัง่จิบกาแฟ
ดา้นหนา้ร้านกาแฟเท่ห์ท่ีน่ารักมากมามาย  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็นเมืองท่ีสวยอนัดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และ
ยังตดิอนัดับต้นๆเมืองสวยท่ีสุดโลก) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 

ค ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั               ARAGON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (5) บรูจน์  - ล่องเรือ - เดลฟต์ - รอตเตอร์ดัม 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
น าท่านเยีย่มชมเมือง บรูจน์ เมืองเลก็ๆทางตะวนัตกของเบลเยยีม ท่ียงัคงอนุรักษ ์เมืองในสมยั
โบราณ อายกุวา่ 500ปี และไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของ
แควน้เฟลนเดอร์ เมืองท่ีคูคลองลอ้มรอบเมือง ชมศาลาวา่การกลางเมือง ในสไตลแ์บบโกธิค หอ
ระฆงัแห่งบรูจน์ ท่ีมีบนัไดกวา่ 300 ขั้น ใหน้กัท่องเท่ียว ลองเดินข้ึนทดสอบความ แขง็แรงและสาม
รถชมทศันียภาพของเมืองท่ีสวยงามไดอ้ยา่งรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจ าเมือง ท่ีราย
ลอ้มดว้ยอาคารอนัสวยงามของศิลปกรรมในยคุต่างๆท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนและลงตวักนั  
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** แถมฟรี  น าท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์  ท่านจะไดช่ื้นชมความสวยงามของเมืองผา่นการนัง่เรือ ซ่ึงเรือจะ

น าท่านลดัเลาะคลองต่างๆ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที   (หมายเหต ุ:  หากเรืองดใหบ้ริการไม่วา่ดว้ย
กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิงดให้บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟต์ (Delft) (ระยะทาง 189 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 20 
นาที ) เมืองท่ีสวยท่ีเป็นอนัดบั 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด ์เป็นเมืองยงัคงอนุรักษส์ถาปัตยกรรม
แบบดั้งเดิม, คลอง, จกัรยานและเซรามิกส์สีน ้าเงินและสีขาวมีช่ือเสียงระดบัโลก 
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 น าท่าน ชมเขตเดลฟต์เก่า (De Oude Delft) ท่ีมีอาย ุกวา่ 750 ปี ท่ีเกิดจากการเจาะหรือขดุ คลอง
เก่าแก่ท่ีสุดของเดลฟตจ์นก่อเกิดเป็นชุมชนโดยรอบ ต่อมาใหก้ลายเป็นตน้แบบในหลายคลองของ
เมืองอ่ืน ๆ ใชเ้ป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลียงชีวิตชาวเมือง เหล่าน้ียงัคงความภาคภูมิใจของเดลฟต ์
ชมศาลาวา่การเมือง โบสถป์ระจ าเมือง พร้อมอิสระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM) เมืองท่ีทนัสมยัท่ีสุด ของประเทศ
เนเธอร์แลนด ์(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที )   
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั                HILTON ROTTERDAM หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ (6) รอตเตอร์ดัม -  ลซิเซ่ -  สวนทิวลปิเค่นฮอฟ -  อมัสเตอร์ดัม - ช้อปป้ิง - ชมเมือง 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (LISSE) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) น าท่าน
เขา้ชม สวนเคอเค่นฮอฟ 2023 (Keukenhof) ซ่ึงภายในจะมีดอกไมน้านาชนิดโดยเฉพาะดอกทิวลิป   

 
 
ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บความสวยงามตามอธัยาศยั เพราะท่ีน่ี 1 ปีจะเปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 1 คร้ัง (เทศกาล
ทิวลปิเปิดให้ชมตั้งแต่วันที ่21 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2023 )        



BENELUX & GERMANY (KEUKENHOF) 11 DAYS (TG)  เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด ์- ลกัซ์เซมเบิร์ก - เยอรมนั 11 วนั (เทศกาลทิวลิป)          18 | P a g e  
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดัม (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เมือง
เศรษฐกิจส าคญัของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณ
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ 
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ท่านเขา้สู่ จตุรัสดัมสแควร์ ยา่นใจกลางเมืองชอ้ปป้ิงส าคญั อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงหรือเดินเล่นตาม
อธัยาศยั  

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั                MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน ) 

วนัที่ (7) ซานส์ สคนัส์ - โวเลนดัม - อมัสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจียรไนเพชร 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านสู่หมู่บา้น ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 
นาที) หมู่บา้นอนุรักษก์งัหนัลมและบา้นเรือนดั้งเดิม ซ่ึงปัจจุบนัจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 
น าท่านชมพิพิธภณัฑโ์รงงานรองเทา้ไม ้ท่านจะไดช้มการสาธิตการท ารองเทา้ไม ้และใหท่้านได้
เลือกซ้ือเป็นของฝากอีกดว้ย   
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางคร้ังมกัถูกเรียกวา่ "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ 
ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและ
หมู่บา้นชาวประมงอนัแสนคึกคกั รวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดตัช ์ซ่ึง
แน่นอนวา่ปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี ใหท่้านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่ สีสัน
สวยงามน่ารัก เตม็ไปดว้ยร้านรวงน่ารักๆ และเรือ สวยๆท่ีจอดเทียบท่า อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้
หรือเดินตามอธัยาศยั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดัม (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เมือง
เศรษฐกิจส าคญัของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณ
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนดน์ าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก 
ชมชีวิตความเป็นอยูแ่ละอาคารบา้นเรือนในรูปแบบท่ีงดงามแปลกตา ท่านจะไดเ้ห็นถึงความ
สวยงามของกรุงอมัสเตอร์สดมัอยา่งแทจ้ริง จากนั้นน าท่านชมโรงงานเจยีรไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงและ
ฝีมือดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชอ้ปป้ิงหรือเดินเล่นตามอธัยาศยั  

 
  น าท่านเดินเล่นชมคูคลองและบา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีถูกอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี  
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั              MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน ) 

วนัที่ (8)  หมู่บ้านกธูีร์น (Unseen) - ล่องเรือ – โคโลญจน์ (เยอรมัน) 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชม. 40 นาที) อยูใ่นจงัหวดัโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บา้นกีธูร์น เป็นหมู่บา้นท่ี
สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บา้นอยู่ท่ีไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียว แต่จะมีล าคลองลอ้มรอบเมือง
โดยการคมนาคมทั้งหมดยงัใชท้างน ้า โดยยานพาหนะหลกัท่ีใชคื้อ เรือ จนไดรั้บฉายาวา่ เวนิส แห่ง
เนเธอร์แลนด ์
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แถมฟรี            น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกธูีร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.   

น าท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบา้นเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามล าคลองของ
หมู่บา้นกีธูร์น ตามอธัยาศยั    

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูปลาเทราซ์ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 
ชม. 30 นาที) เมืองตน้ต ารับน ้าหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารโคโลญจน์ 
ในศิลปะสไตลโ์กธิค ชมโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาหีบทองค า บรรจุอฐิัของ
กษตัริย ์ท่ีเดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ดว้ยความสวยงามและความยิง่ใหญ่
ท าใหม้หาวิหารโคโลญจน์ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ปี ค.ศ.1996 
จากนั้นอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  เมนู ขาหมูเยอรมัน + เบียร์  
ท่ีพกั               PULLMAN HOTEL COLOGNE หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ (9)  โคโลญจน์  -  อาเค่น - มอนเชาว์ - โคเบลนซ์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  
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จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั จากบริเวณพระบรมรูปทรงมา้กษตัริยว์ิลเฮ็ลม์ท่ี 1 ติดกบัสะพานโฮ
เอินซอลเลิร์น เป็นจุดถ่ายรูปท่ีนกัท่องเท่ียวต่างพากยัมาเก็บภาพความประทบัใจของเมือง
โคโลญจน์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อาเค่น (Aachen)  (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชม.) เมืองพรมแดนตะวนัตกสุดของเยอรมนั ติดพรมแดนประเทศเบลเยี่ยมและ
เนเธอร์แลนด ์มีช่ือเสียงจากเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลยัการแพทย ์จากนั้นน าท่านเขา้ชมดา้นใน มหา
วิหารอาเค่น (Aachener Dom) อนัเก่าแก่และมีประวติัศาสตร์ยาวนาน นบัเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว
ของเมือง มหาวิหารแห่งอาเค่น น้ีถูกจดัเป็นมรดกโลกของยเูนสโก มหาวิหารน้ีเป็นโบสถแ์บบ
กอธิคผสมกบักาโล-โรมนั ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากพระสันตปาปาแห่งกรุงโรมใหส้ร้างโบสถน้ี์ในปี 
ค.ศ. 786 และสร้างเสร็จเม่ือ ค.ศ. 805 โดมน้ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีแต่งตั้งกษตัริยข์องเยอรมนีใน
สมยัก่อนมาแลว้หลายพระองค ์อีกทั้งยงัมีหีบศพทองค าของพระเจา้ชาร์เลอมาญ อยูด่ว้ย ท่ีลานกวา้ง
หนา้โดมน้ี จะถูกใชเ้ป็นท่ีรับรางวลัคาร์ล ในทุก ๆ ปี รางวลัคาร์ลน้ีจะมอบใหก้บัผูท่ี้ส่งเสริม
สันติภาพในยโุรป ตวัอยา่งของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีไดรั้บรางวลัคาร์ลไดแ้ก่ บิล คลินตนั อดีต
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ โทนี แบลร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจกัร 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น มอนเชาว์ (Monschau) (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
40 นาที) (เมือง Unseen คนไทยไปน้อยมาก) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ
เยอรมนั ตั้งอยูใ่นเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสทฟ์าเลิน เมืองมอนเชาวน์ั้น
ตั้งอยูใ่นหุบเขาไอเฟล (Eifel mountain range) เป็นเมืองท่ีอยูใ่นหุบเขา โดยตวัเมืองทอดยาวไปตาม
ถนนแคบๆ ซ่ึงเรียงรายไปดว้ยบา้นคร่ึงไม ้(Half -Timbered) โดยบา้นเหล่าน้ีถูกเก็บรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดี เพราะรอดพน้จากสงครามต่างๆมาได ้โดยหมู่บา้นมีแม่น ้ารูร์ (Rur River) ไหลผา่นดา้นหลงั 
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โดยเมืองมอนเชาว ์ถือเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองของเยอรมนัและไดรั้บการยอมรับวา่เป็น 1 ใน15 
เมืองสวยของประเทศเยอรมนัอีกดว้ย  

 
น าท่านเดินชมเมือง เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เป็น
เมืองโบราณท่ีถูกสร้างข้ึน 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือท่ีรู้จกัในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึง 
มีช่ือเตม็ใหม่ วา่ นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรับตวัเมืองนั้น
ตั้งอยูต่รงปากแม่น ้าซ่ึงเป็นท่ีบรรจบกนัของแม่น ้า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น ้า
ไรน ์(Rhine River) ซ่ึงต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ไดฉ้ลองครบรอบอาย ุ2000 ปีของเมืองอีก
ดว้ยเมืองโคเบลนซ์ยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีค่อนขา้งโดดเด่น ภายในเมืองนั้นราย
ลอ้มไปดว้ยป้อมปราการท่ีแขง็แกร่ง รวมไปถึงอาคารท่ีมีความเก่าแก่  จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าสู่
ป้อมเอยีเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหล่ียมท่ีมีผนงัหนา
กวา่ 20 ฟุตถูกสร้างข้ึนโดยปรัสเซียในตน้ศตวรรษท่ี 19 ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา
ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหวา่งปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใชรั้กษาพื้นท่ีริมฝ่ัง
แม่น ้าไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบนัถือวา่เป็นอีกหน่ึงป้อมปราการท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มาก
แห่งหน่ึงของประเทศ  น าท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรูปทรงมา้สง่างาม
ของจกัรพรรดิวิลเฮลม์ท่ี 1 ประดิษฐานเม่ือปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
แลว้สร้างข้ึนมาใหม่ในปีค.ศ. 1993 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั               MERCURE HOTEL KOBLENZ หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว 
                           หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมือง

ใกลเ้คียง 
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วนัที่ (10) โคเบลนซ์ - บาคาราค -   แฟรงเฟิร์ต  - สนามบิน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดใน
เยอรมัน) ( ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที )  เมืองเลก็ๆริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ท่ีไดข้ึ้นช่ือ
วา่สวยท่ีสุดและยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแหล่งท่ีผลิตไวน์ท่ีดีท่ีสุดในเขตลุ่มแม่น ้าไรน์และยงั
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่ยคุ
กลาง ค าวา่ Bacharach  มาจากค าวา่ แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ เทพเจา้แห่งเหลา้องุ่นของชาว
โรมนั เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองท่ีมีก าแพงลอ้มรอบและมีหอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอย
ดว้ยกนั ซ่ึงปัจจุบนัลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น น าท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ท่ียงัคงมีโบสถ ์
ปราสาท บา้นเรือน สมยัยคุกลางหลงเหลือใหช้ม เช่น โบสถ ์St.Werner , หอคอย Markt Tower 
หรือปราสาท Burg Stahleck ท่ีอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงปัจจุบนัเปิดให้บริการเป็น Youth hotel  ใหท่้าน
อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือไวน์ของเมือง Bacharach หรือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  
จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัของเยอรมนั ( ระยะทาง 
88 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. )  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
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จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่
การเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลา
วา่การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ท่ีเรียกวา่ ออสไซเล่อ 
(OSTZEILE) ท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคย
ถูกท าลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน ้าพุแห่งความยติุธรรม ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน ผา่นชมโบส์ถเซนตพ์อล และวิหาร
ใหญ่ประจ าเมือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยา่นถนนซายล ์
(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเตม็ไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม
ช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ 
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

 20.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที่ TG 923 

วนัที่ (11)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว  
(TWIN 

SOLE USE ) 
จ่ายเพิ่ม 

6 – 16 เมษายน 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 35,000 

 12 – 22 เมษายน 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 35,000 

 27 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 169,900 169,900 160,900 155,900 35,000 

 
 

** การันตรี 15 ท่าน กรุ๊ปออกเดินทาง  รับสูงสุด 20 ท่าน ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีอ่อกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  
และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ
เกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนนั้นแก่ลกูค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน
ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
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7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพเิศษ 
 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่นืเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
  ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีา 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี ขนาดตามตวัอยา่ง 3 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น  

(สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย เห็นคิว้และใบหูชัดเจน ไม่เขียนช่ือด้านหลังรูป ป้องกนัรูปเลอะ เป็นรอย) 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็นนาง) 

ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 

▪ กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง  
** ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ยอดเงินอัพเดทภายใน 15 วันก่อนวนัย่ืน ยอดเงนิคงเหลือ 1แสนบาทขึน้ไป *** 

- กรณีสมดุบัญชีเงนิฝากมีรายการเคล่ือนไหวติดต่อกันทุกเดือน ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากเคล่ือนไหวไม่ตดิต่อกันทุกเดือน ต้องขอสเตทเม้นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 

▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ผู้ท่ีจะออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร ระบุช่ือผู้
ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม แนบรายการเคล่ือนไหวย้อนหลัง 6 เดือน 

 6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท า
ท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
 


