
 

 
THE BEAUTIFUL GIETHOORN VILLAGE 10 DAYS (TG) 

เส้นทางพเิศษ  

เบลเย่ียม - เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนั 
( เทศกาลสวนดอกทิวลิป KEUKENHOF 2020) 

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
** พิเศษพกัหมู่บา้นกีธูรน์ 1 คืน 100% ** 

** เดินทาง 3-12 พ.ค.63 (กรุป๊เดียวเทา่นั้น) ** 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>>  หน่ึงในเส้นทางสุดสวยที่ห้ามพลาด เที่ยวแบบเจาะลึก!!!  
>> ชมเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF เทศกาลสวนดอกไม้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก (1 ปี มีครัง้เดียว)           

>> พกัหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสดุสวยของเนเธอรแ์ลนด ์ การนัตรี 100%  (โรงแรมหายากมาก) 

>> ชมเมือง Bruges เมืองท่ีสวยท่ีสดุของเบลเย่ียม  Unesco 

>> ชมเมือง Ghent สวยระดบัโลก ของประเทศเบลเย่ียม Unesco 

>> ชมกรงุ Amsterdam เมืองสาํคญัของเนเธอรแ์ลนด ์

>> ชมกรงุ Brussels เมืองหลวงของเบลเย่ียม 

>> ชมเมือง Delft  เมืองท่ีได้ขึ้นช่ือว่าสวยเป็นอนัดบั 2 ของเนเธอรแ์ลนด ์ 

>> ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam ริมทะเลสดุสวย 

>> ชมหมู่บ้านกงัหนั Zaanse Schans สดุสวย 

>> ชมเมือง Antwerp หน่ึงในเมืองสวยของเบลเย่ียม 

>> ชม Atomium อีกหนึง่สญัลกัษณ์กรงุบรสัเซลส ์

>> ชมปราสาท Eltz Castle  เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีสวยท่ีสดุในเยอรมนั อายกุว่า 1,000 ปี สวยมากๆ 

>> ชมหมู่บ้าน Cochem ริมแม่น้ํา Mosel สดุสวยเป็นหนึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมนั 

>> ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim ลุ่มแม่น้ําไรน์เป็นหนึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมนั   

>> ชมมหาวิหาร Cologne  โบสถส์ดุสวยแห่งเมืองโคโลยจน์ ได้รบั Unesco  

>> ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธรูน์ชมวิวบ้านเรือนสดุสวย 

>> ล่องเรือ ชมวิวเมืองบรจูน์  

>> ล่องเรือหลงัคากระจก ชมวิวกรงุอมัสเตอรด์มั  

>> ชมโรงงานเจียรไนเพชร ช่ือดงั 

>> ช้อปป้ิงแฟรงคเ์ฟิรต์ 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ :  

หอยแมลงภู่อบ / Seafood / ขาหมูเยอรมนั /  อาหารไทย /เบียรท์อ้งถ่ิน 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า  
แจกนํ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 

 

กาํหนดการเดินทาง 

3 – 12 พฤษภาคม 2563 (กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน) 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีบริษทั

อาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง (2)  บรัสเซลส์ – ดนิองท์ - บรัสเซลส์ 

00.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ม โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 934 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ม  จากนั้นนาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแลว้ จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยีย่ม (Unseen) 

(ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที ) เมือง เล็กๆแห่งน้ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันามูร์ (Namur) ทาง

ตอนใตข้องประเทศเบลเยีย่ม โดยตวัเมืองตั้งอยูริ่มแม่นํ้ามิวส์ (Meuse River) ท่ีขนาบขา้งไปกบัแม่นํ้าและแนวผา

สูงชนั จากนั้นนาํท่านนัง่ CABLE CAR ข้ึนชมววิเมืองดินองท ์บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการท่ี

แขง็แกร่งท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทาํลายในช่วงสงครามฝร่ังเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.

1821 จากนั้นนาํท่านกลบัลงสู่ดา้นล่างนาํท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท ์

                     ** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวสิัยหรือวา่ cable car ปิดไม่ใหบ้ริการทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหบ้ริการ** 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ตวัเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

30 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ม และประชาคมร่วมยโุรป และเป็น ท่ีตั้งขององคก์รสาํคญัมากมายหลาย

องคก์ร นาํท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเม่ียม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของ

กลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ผา่นชมบริเวณพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยีย่ม จากนั้น ชม

จตุัรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ใหท้่านประทบัใจกบัหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาวา่การเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ัง

หน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทบัของราชวงศก์ษตัริยเ์บลเยีย่ม และเป็นตลาดนดัจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้

ในอดีต ชม แมนาคินพิส อนุสาวรียห์นูนอ้ยยนืฉ่ี สัญลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้

พื้นเมือง อาทิ ช็อคโกแล๊ต ผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
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คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั              RENAISSANCE BRUSSELS HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่สาม (3)   บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูจน์ – ล่องเรือ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองท่ี

สวยอนัดบั 3 ของเบลเยีย่ม เมืองเล็กท่ีน่ารักแห่งเบลเยีย่ม นาํท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนตย์า่นจตุรัสใจกลาง

เมืองเป้นท่ีตั้งของโบสถ ์ St Bavo's Cathedral โบสถแ์ห่งน้ีมีความเป็นมายาวนานมากครับ โดยพื้นท่ีเดิมตรงน้ี

นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ไดมี้การสร้างอาคารท่ีใหญ่ข้ึน ในช่วงศตวรรษท่ี 14-16 และ

เป็นโบสถแ์บบโกธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย ให้

ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านคา้ขายของท่ีระลึกมากมาย หรือนัง่จิบกาแฟดา้นหนา้ร้านกาแฟ

เท่ห์ท่ีน่ารักมากมามาย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็นเมืองทีส่วยอนัดับ 1 ของประเทศ

เบลเยีย่ม และยงัติดอนัดับต้นๆเมืองสวยทีสุ่ดโลก) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

นาํท่านเยีย่มชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวนัตกของเบลเยยีม ท่ียงัคงอนุรักษ ์เมืองในสมยัโบราณ อายกุวา่ 

500ปี และไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแควน้เฟลนเดอร์ เมืองท่ีคูคลอง

ลอ้มรอบเมือง ชมศาลาวา่การกลางเมือง ในสไตลแ์บบโกธิค หอระฆงัแห่งบรูจน์ ท่ีมีบนัไดกวา่ 300 ขั้น ให้

นกัท่องเท่ียว ลองเดินข้ึนทดสอบความ แขง็แรงและสามรถชมทศันียภาพของเมืองท่ีสวยงามไดอ้ยา่งรอบ

ทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจาํเมือง ท่ีรายลอ้มดว้ยอาคารอนัสวยงามของศิลปกรรมในยคุต่างๆท่ี

ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนและลงตวักนั  
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** แถมฟรี  นาํท่านน่ังเรือชมววิเมืองบรูจน์  ท่านจะไดช่ื้นชมความสวยงามของเมืองผา่นการนัง่เรือ ซ่ึงเรือจะนาํท่านลดัเลาะ

คลองต่างๆ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที   (หมายเหตุ :  หากเรืองดใหบ้ริการไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิงดใหบ้ริการโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้) 

 
คํ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

ทีพ่กั               ARAGON HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ส่ี (4) บรูจน์ -  แอนต์เวร์ิป - เดลฟต์ – อมัสเตอร์ดมั  

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง แอนต์เวร์ิป (Antwerp) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 10 

นาที) เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่อนัดบั 2 รองจากกรุงบรัสเซลส์ มีประชากรกวา่คร่ึงลา้นคนอาศยัอยูท่ี่น่ี เมือง

แอนทเ์วร์ิปเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นศูนยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก นาํท่านชม Cathedral of Our Lady เป็นโบสถ์

สไตลโ์กธิคขนาดใหญ่ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเบลเยีย่ม เป็นท่ีเล่ืองลือถึงถึงความงดงามท่ีถูกประดบัตกแต่งอยา่ง

วจิิตรตระการตา ไม่วา่จะเป็นตวัโบสถ ์ซุม้ประตู รูปป้ัน ทางเดิน เรียกไดว้า่ทุกอยา่งงดงามไร้ท่ีติ ดา้นในมีจดั

แสดงผลงานศิลปะของ Peter Paul Rubens ซ่ึงเป็นศิลปินช่ือดงั ชาวแอนตเ์วิร์ป เปิดใหผู้ค้นท่ีหลงไหลในงาน

ศิลปะ สามารถเขา้ไปชมกนัได ้นาํท่านถ่ายรูปกบัศาลากลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ท่ี

ผสมผสานสไตลเ์ฟลมิชเขา้กบัอิตาเลียนไดอ้ยา่งลงตวั เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 

30 นาที )  เมืองท่ีทนัสมยัท่ีสุด ของประเทศเนเธอร์แลนด ์สมยัก่อนเคยเป็นหมู่บา้นชาวประมงท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดใน

ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีกาํลงัพฒันาสู่อุตสาหกรรมและการคา้ขาย แต่ในปี ค.ศ. 1940 ประเทศเยอรมนัไดทิ้้ง

ระเบิดเพื่อทาํลายศูนยก์ลาง และท่าเรือของเมืองแห่งน้ีลง หลงัจากท่ีถูกทาํลาย เมืองน้ีไดถู้กสร้างใหม่ ทาํใหมี้ตึก

รูปร่างแปลกๆ ลํ้าสมยัเกิดข้ึนมากมาย และกลายเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองรอตเตอร์ดมัไปเลย ปัจจุบนัเป็น

ศูนยก์ลางการคา้โลกในยโุรป อเมริกา และแอฟริกา ทาํให้ท่ีน่ีมีระบบการขนส่งท่ีดี ไม่วา่จะเป็นการขนส่ง

ระหวา่งประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตดิ้น รถบสั รถราง และรถไฟท่ีตอ้งสะอาดและตรงเวลา  นาํ

ท่านถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองรอตเตอร์ดัม อาคารศิลปะร่วมสมยัท่ีสร้างข้ึนนบัตั้งแต่ปี 1914 เพื่อใชเ้ป็นท่ีทาํ

การของเมือง ซ่ึงข้ึนช่ือในเร่ืองของรูปป้ันท่ีตั้งอยูภ่ายในและการจดัแต่งสวนท่ีสวยงาม นาํท่านถ่ายรูปกบั CUBE 

HOUSES เป็นบา้นทรงลูกบาศกเ์อียง 45 องศา ถูกสร้างไวบ้นเสาหกเหล่ียม เป็นรูปร่างท่ีแปลกตา จุดประสงค์

หลกัท่ีสร้างบา้นลกัษณะน้ีคือเพื่อประหยดัพื้นท่ีการใชส้อยนัน่เอง จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตาม

อธัยาศยั 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟต์ (Delft) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที ) เมืองท่ีสวยท่ี

เป็นอนัดบั 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด ์เป็นเมืองยงัคงอนุรักษส์ถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม, คลอง, จกัรยานและ

เซรามิกส์สีนํ้าเงินและสีขาวมีช่ือเสียงระดบัโลก นาํท่าน ชมเขตเดลฟต์เก่า (De Oude Delft) ท่ีมีอาย ุกวา่ 750 ปี 

ท่ีเกิดจากการเจาะหรือขดุ คลองเก่าแก่ท่ีสุดของเดลฟตจ์นก่อเกิดเป็นชุมชนโดยรอบ ต่อมาใหก้ลายเป็นตน้แบบ

ในหลายคลองของเมืองอ่ืน ๆ ใชเ้ป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลียงชีวติชาวเมือง เหล่าน้ียงัคงความภาคภูมิใจของ

เดลฟต ์ชมศาลาวา่การเมือง โบสถป์ระจาํเมือง พร้อมอิสระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดัม (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมืองเศรษฐกิจสาํคญั

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนั

เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด ์

 
คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั              MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน ) 

วนัที่ห้า (5)  อมัสเตอร์ดมั – Keukenhof  - อมัสเตอร์ดมั - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจยีรไนเพชร  

   ดมัสแควร์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (LISSE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) นาํท่านเขา้ชม สวน

เคอเค่นฮอฟ 2020 (Keukenhof) ซ่ึงภายในจะมีดอกไมน้านาชนิดโดยเฉพาะดอกทิวลิป  ให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บ

ความสวยงามตามอธัยาศยั เพราะท่ีน่ี 1 ปีจะเปิดให้เขา้ชมเพียง 1 คร้ัง (เทศกาลทิวลิปเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 21 

มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2020 )        

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดมั (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เมืองเศรษฐกิจ

สาํคญัของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 

ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ 
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นาํท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก ชมชีวิตความเป็นอยูแ่ละอาคารบา้นเรือนในรูปแบบท่ีงดงามแปลกตา ท่านจะ

ไดเ้ห็นถึงความสวยงามของกรุงอมัสเตอร์สดมัอยา่งแทจ้ริง จากนั้นนาํท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียง

และฝีมือดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก นาํท่านเขา้สู่ จตุรัสดัมสแควร์ ยา่นใจกลางเมืองชอ้ปป้ิงสาํคญั อิสระใหท้่าน 
ชอ้ปป้ิงหรือเดินเล่นตามอธัยาศยั  

 
คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั              MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน ) 

วนัที่หก (6)  อมัสเตอร์ดมั - ซานส์ สคนัส์ - โวเลนดมั - หมู่บ้านกธูีร์น (Unseen) 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 
นาํท่านสู่หมู่บา้น ซานส์ สคนัส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 

หมู่บา้นอนุรักษก์งัหนัลมและบา้นเรือนดั้งเดิม ซ่ึงปัจจุบนัจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ นาํท่านชม

พิพิธภณัฑโ์รงงานรองเทา้ไม ้ท่านจะไดช้มการสาธิตการทาํรองเทา้ไม ้และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอีก
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ดว้ย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางคร้ังมกัถูกเรียกวา่ "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" 

(The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้น

ชาวประมงอนัแสนคึกคกั รวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดตัช์ ซ่ึงแน่นอนวา่ปัจจุบนัยงัคง

ไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี ใหท้่านเดินชมบา้นเรือนเก่าแก่ สีสันสวยงามน่ารัก เตม็ไปดว้ยร้านรวง

น่ารักๆ และเรือสวยๆท่ีจอดเทียบท่า อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้หรือเดินตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นไร้ถนนหมู่บ้านกธูีร์น(Giethoorn) 

(ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) อยู่ในจงัหวดัโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บา้นกีธูร์น เป็น

หมู่บา้นท่ีสวยงาม โดยความแปลกของหมู่บา้นอยูท่ี่ไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียว แต่จะมีลาํคลองลอ้มรอบเมืองโดย

การคมนาคมทั้งหมดยงัใชท้างนํ้า โดยยานพาหนะหลกัท่ีใชคื้อ เรือ จนไดรั้บฉายาวา่ เวนิส แห่งเนเธอร์แลนด ์ 

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั              DE HARMONIE HOTELGIETHOORN    CONFIRMED 100% 

หมายเหตุ : เมืองกีธูร์น เป็นเมืองขนาดเล็กมีท่ีพกัจาํกดั และหอ้งมีขนาดค่อนขา้งเล็ก  

วนัทีเ่จด็ (7)  หมู่บ้านกธูีร์น (Unseen) - ล่องเรือ – โคโลญจน์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 
แถมฟรี            นําท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกธูีร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.   

นาํท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบา้นเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลาํคลองของหมู่บา้นกีธูร์น 

ตามอธัยาศยั    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูปลาเทราซ์ 
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 290 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) 

เมืองตน้ตาํรับนํ้าหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นาํท่านถ่ายรูปกบั มหาวหิารโคโลญจน ์ในศิลปะสไตลโ์กธิค 

ชมโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาหีบทองคาํ บรรจุอฐิัของกษตัริย ์ท่ีเดินทางตามดวงดาว มาคารวะ

พระเยซูในคืนประสูติ ดว้ยความสวยงามและความยิง่ใหญ่ทาํใหม้หาวหิารโคโลญจน์ ไดรั้บการข้ึนทะเบียน

มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ปี ค.ศ.1996 จากนั้นอิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั               MARITIM HOTEL COLOGNE หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีแ่ปด (8)  โคโลญจน์ - โคเบลนซ์ - น่ังกระเช้า – ป้อมเอยีเรียนบรายทชไตน์ – โคคเฮม  

    ปราสาทเอลทซ์ - แฟรงค์เฟิร์ต 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เป็นเมือง

โบราณท่ีถูกสร้างข้ึน 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจกัรพรรดินีโร หรือท่ีรู้จกัในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึง มีช่ือเตม็ใหม่ วา่ 

นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สาํหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูต่รงปากแม่นํ้าซ่ึงเป็นท่ี

บรรจบกนัของแม่นํ้า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่นํ้าไรน์ (Rhine River) ซ่ึงต่อมาในปี 1992 

เมืองโคเบลนซ์ไดฉ้ลองครบรอบอาย ุ2000 ปีของเมืองอีกดว้ยเมืองโคเบลนซ์ยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความ

เป็นมาท่ีค่อนขา้งโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายลอ้มไปดว้ยป้อมปราการท่ีแขง็แกร่ง รวมไปถึงอาคารท่ีมีความ

เก่าแก่  จากนั้นนาํท่านน่ังกระเช้าสู่ป้อมเอยีเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูป

สามเหล่ียมท่ีมีผนงัหนากวา่ 20 ฟุตถูกสร้างข้ึนโดยปรัสเซียในตน้ศตวรรษท่ี 19 ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ ท่ีตั้ง

อยูบ่นภูเขาตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหวา่งปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใชรั้กษาพื้นท่ีริมฝ่ัง
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แม่นํ้าไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบนัถือวา่เป็นอีกหน่ึงป้อมปราการท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากแห่งหน่ึงของ

ประเทศ  นาํท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรูปทรงมา้สง่างามของจกัรพรรดิวลิเฮลม์ท่ี 1 

ประดิษฐานเม่ือปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกทาํลายในระหวา่งช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แลว้สร้างข้ึนมาใหม่ในปี ค.ศ. 

1993  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคคเฮม (Cochem) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50  นาที)  

เมืองเล็กท่ีตั้งอยูริ่มโคง้แม่นํ้า Moselle ในประเทศเยอรมนั มีทศันียภาพท่ีงดงามมาก จุดแลนดม์าร์คของเมือง คือ 

ปราสาทสวยสง่าตั้งตระหง่านบนยอดเขา โดยปราสาทไรช์บวร์กโคคเฮม (Reichsburg Cochem Castle) เป็น

ปราสาทท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ีงของเยอรมนั สันนิษฐานวา่เป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนมากกวา่ 1,000 ปี ซ่ึง

ปราสาทแห่งน้ีมีบนัทึกคร้ังแรกในปี 1051 ในคร้ังท่ี ไรเชสซา เอสโส พี่สาวของราชินีโปแลนดไ์ดย้กปราสาท

แห่งน้ีใหก้บัหลาน เฮนร่ี ท่ี 1 นาํท่านเดินเล่นชมเมืองโคดเฮมยา่นเมืองเก่าใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศและเลือก

ซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอลทซ์ (Eltz Castle) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30  นาที)  เป็น

ปราสาทตามแบบฉบบัยคุกลางท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงประมาณ 70 เมตร เหนือแม่นํ้าโมแซล (Moselle River) ตวั

ปราสาทนั้นมียอดแหลมและประดบัดว้ยงานไมแ้บบทิวดอร์ ภายในไดรั้บการตกแต่งดว้ยชุดของสะสมโบราณ 

ภาพเขียนและอาวธุ นาํท่านเขา้ชมความสวยงามและความยิง่ใหญ่ของปราสาทยคุกลาง พร้อมชมววิทิวทศัน์อนั

สวยงามของลุ่มแม่นํ้าโมเซล จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 
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 จากนั้นนาํเดินทางเขา้สู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 

เมืองธุรกิจการคา้ท่ีสาํคญัของเยอรมนั  

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองของโรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั               THE WESTIN GRAND HOTEL FRANKFURT หรือระดับเทบีเท่า 4 ดาว 

วนัที่เก้า (9)  แฟรงค์เฟิร์ต  – บาคาราค -รูเดสไฮม์ - จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง - สนามบิน  

เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านทีส่วยทีสุ่ดใน

เยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที ) เมืองเล็กๆริมฝ่ังแม่นํ้าไรน์ท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่

สวยท่ีสุดและยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแหล่งท่ีผลิตไวน์ท่ีดีท่ีสุดในเขตลุ่มแม่นํ้าไรน์และยงัไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่ยคุกลาง คาํวา่ Bacharach  มาจาก

คาํวา่ แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ เทพเจา้แห่งเหลา้องุ่นของชาวโรมนั เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองท่ีมีกาํแพง

ลอ้มรอบและมีหอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยดว้ยกนั ซ่ึงปัจจุบนัลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น นาํท่านเดินเล่นชม

เมืองบาคาราค ท่ียงัคงมีโบสถ ์ปราสาท บา้นเรือน สมยัยคุกลางหลงเหลือใหช้ม เช่น โบสถ ์St.Werner , หอคอย 

Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ท่ีอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการเป็น Youth hotel  ใหท้่าน

อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือไวน์ของเมือง Bacharach หรือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั   

 
จากนั้นนาํท่านถึงเมือง รูเดสไฮม์ อมั ไรน์  (Rudesheim am Rhein) (ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้

เวลาประมาณ 40 นาที ) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านทีส่วยทีสุ่ดในเยอรมัน) เป็นเมืองเก่าเล็กๆ ท่ีมีประวติัเก่าแก่กวา่ 

2,000 ปี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของแม่นํ้าไรน์ ทิวทศัน์เต็มไปดว้ยไร่องุ่นนบัพนัไร่จึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง

ทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยูห่ลายแห่ง บางแห่งอายนุบัพนัปี นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีบา้นเรือนท่ี

เก่าแก่และธรรมชาติท่ีสวยงาม  นาํท่านเดินเล่นถนนท่ีดงัท่ีสุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่

ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ผา่นชมพิพิธภณัฑไ์วน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อนัเล่ืองช่ือในหมู่

คอไวน์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมประวติัความเป็นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรูเดสไฮม ์จากนั้นนาํท่านชม

อาคารไม ้ท่ีมีลวดลายสวยงาม และเป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีสร้าง ข้ึนตั้งแต่สมนัศตวรรษท่ี 16 ท่ีเรียกวา่ 

Klun- khardshof ถ่ายภาพกบัหอพญาอินทรีย ์(EAGLE TOWER) หอคอยสูงประมาณ 20 เมตรอนัเคยเป็น

สถานท่ีท่ีเกอเธ่ กวเีอกของเยอรมนัมาพกัอาศยัช่วงท่ีเดินทางมาเมืองแห่งน้ี อิรสะใหท้่านเดินเล่นเลือกซ้ือของ

ฝากตามอธัยาศยั  
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จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ตนาํท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) มีอาคาร 9 

อาคาร ท่ีสร้างเป็น Frankfurt City Hall มีอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเช่ือมกบัอาคารรอบ ๆ 

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลทอ้งถ่ินมามากกวา่ 600 ปี ตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธิคสมยัใหม่  ซ่ึงอาคารเหล่าน้ี

จะตั้งโดดเด่นเป็นสง่ากลางจตุัรัสท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่า รวมไปถึงร้านอาหาร และร้านคา้ต่างๆมากมาย 

รวมทั้งดา้นหนา้ยงัมี นํ้าพุแห่งความยติุธรรม(Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแห่งความยติุธรรมช่ือจสัทิเตีย 

(Goddess Justitia) ตั้งอยูก่ลางจตัรัสท่ีสวยงาม ใหไ้ดเ้ก็บภาพความทรงจาํอีกดว้ย ซ่ึงมีความสวยงามเป็นอยา่ง

มาก ไม่แปลกท่ี จตุัรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) จะกลายเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาอยา่งไม่ขาด

สาย ชม มหาวหิารเซนทบ์าร์โทโลมิว (Saint Bartholomew) มหาวหิารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และ

โบสถเ์ซนตพ์อล (Saint Paul) อนุสรณ์ประวติัศาสตร์ และสัญลกัษณ์ทางการเมือง เพราะเคยเป็นท่ีเลือกตั้งตาม

ระบบรัฐธรรมนูญแห่งแรกของเยอรมนั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาว

ท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเตม็ไปดว้ยร้านจาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น 

Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท้่านไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND 

20.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 923 

วนัที่สิบ (10)  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพ ฯ   

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

THE BEAUTIFUL GIETHOORN VILLAGE 10 DAYS (TG)  เบลเยีย่ม – เนเธอร์แลนด ์- เยอรมนั 10 วนั  ( 3-12 พ.ค.63)                               13 | P a g e  

 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  

7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว  

(TWIN SOLE 

USE ) 

จ่ายเพิ่ม 

3 – 12 พฤษภาคม 2563 109,900 109,000 104,900 99,900 20,000 

 

** การันตรี 15 ท่าน กรุ๊ปออกเดินทาง  รับสูงสุด 25 ท่าน ** 

** หากตํ่ากว่า 10 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 

หมายเหตุ : 

รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 

การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีนํา้มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม

ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ

เกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน

ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  

9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั 

10. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง

ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 
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 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิ

ค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ 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) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 

Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

  ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีา 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 

2. รูปถ่ายสี ขนาดตามตวัอยา่ง 3 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น  

(สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย เห็นคิว้และใบหูชัดเจน ไม่เขียนช่ือด้านหลงัรูป ป้องกนัรูปเลอะ เป็นรอย) 

 

 

 

 

 

 

 

3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้าํนาํหนา้เป็นนาง) 

ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี)(เป็นสาํเนาทั้งหมด) 

4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ทาํงานและระบุวนัลา 

 เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่

 ประกอบอาชีพอิสระ ทาํจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 

 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง  

** ใช้บญัชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ยอดเงนิอพัเดทภายใน 15 วนัก่อนวนัย่ืน ยอดเงนิคงเหลือ 1แสนบาทขึน้ไป *** 

- กรณีสมดุบัญชีเงนิฝากมรีายการเคล่ือนไหวตดิต่อกนัทุกเดือน ใช้สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลงั 6 เดือน 

- กรณีสมุดบญัชีเงนิฝากเคล่ือนไหวไม่ตดิต่อกนัทุกเดือน ต้องขอสเตทเม้นจากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน 

 กรณีมผู้ีออกค่าใช้จ่ายให้ (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดยีวกนัเท่านั้น) ผู้ทีจ่ะออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร ระบุช่ือผู้

ทีจ่ะออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม แนบรายการเคล่ือนไหวย้อนหลงั 6 เดือน 
 6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ทาํ

ท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
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