UNSEEN BENELUX – GERMANY 11 DAYS (TG)

เส้นทางอั นซีน

เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ – ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์ >> หนึ่งในเส้ นทางสุ ดสวยที่ห้ามพลาด เจาะลึกแถมที่ UNSEEN
>> หมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมูบ่ ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์ (Unseen)
>> ชมปราสาท Eltz Castle เป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน อายุกว่า 1,000 ปี สวยมากๆ(Unseen)
>> ชมหมู่บ้าน Cochem ริ มแม่น้า Mosel สุดสวยเป็ นหนึ งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน (Unseen)
>> ชมเมือง DINANT เมืองเล็กๆ (Unseen)
>> ชมเมือง Bruges เมืองที่สวยที่สุดของเบลเยี่ยม Unesco
>> ชมเมือง Ghent สวยระดับโลก ของประเทศเบลเยี่ยม Unesco
>> ชมเมือง Delft เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยเป็ นอันดับ 2 ของเนเธอร์แลนด์ (Unseen)
>> ชมกังหันหมู่บ้าน Kinderdijk กังหันเก่าแกอายุหลายร้อยปี UNSECO (Unseen)
>> ชมเมือง Trier เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน (Unseen)
>> ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim ลุ่มแม่น้าไรน์เป็ นหนึ งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน (UNSEEN )
>> ชมบ้าน Cube House บ้านรูปทรงประหลาด
>> ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam ริ มทะเลสุดสวย
>> ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans สุดสวย
>> ชมกรุง Amsterdam เมืองสาคัญของเนเธอร์แลนด์
>> ชมกรุง Brussels เมืองหลวงของเบลเยี่ยม
>> ชมกรุง Luxembourg ประเทศเล็กๆ ที่ซ่อนตัวในหุบเขา
>> ชม Atomium อีกหนึ่ งสัญลักษณ์กรุงบรัสเซลส์
>> ชมมหาวิ หาร Cologne โบสถ์สุดสวยแห่งเมืองโคโลยจน์ ได้รบั Unesco
>> ชมเมือง Frankfurt หนึ่ งในเมืองดังของเยอรมัน
>> ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ ชมวิ วบ้านเรือนสุดสวย
>> ล่องเรือ ชมวิ วเมืองบรูจน์
>> ล่องเรือหลังคากระจก ชมวิ วกรุงอัมสเตอร์ดมั
>> ชมโรงงานเจียรไนเพชร ชื่อดัง
>> ช้อปปิ้ งแฟรงค์เฟิ ร์ต

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ :
หอยแมลงภู่อบ / Seafood / ขาหมูเยอรมัน / อาหารไทย /เบียร์ทอ้ งถิ่น
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า /แจกน้ าดืม่ ท่านละ 1 ขวด / วัน

เดินทางวันที่

13 - 23 ตุลาคม 2565
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.00 น.
23.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางบินตรงสู่ แฟรงก์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 920

วันที่ (2)

แฟรงก์เฟิ ร์ ต (เยอรมัน) – รู เดสไฮม์ - ล่องแม่ น้าไรน์ - บาคาราค - โคเบลนซ์

06.00 น.

เดินทางถึง เมืองแฟรงก์ เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
จากนั้นนาท่านถึงเมือง รู เดสไฮม์ อัม ไรน์ (Rudesheim am Rhein) (ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 45 นาที ) (เป็ น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน) เป็ นเมืองเก่าเล็กๆ ที่มีประวัติเก่าแก่กว่า
2,000 ปี ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของแม่น้ าไรน์ ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่ องุ่นนับพันไร่ จึงเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยง
ทางการผลิตไวน์ช้ นั ดี มีปราสาทเก่าแก่อยูห่ ลายแห่ง บางแห่งอายุนบั พันปี นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองที่มีบา้ นเรื อนที่
เก่าแก่และธรรมชาติที่สวยงาม นาท่านเดินเล่นถนนที่ดงั ที่สุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อันเลื่องชื่อในหมู่
คอไวน์ เพราะเป็ นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็ นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรู เดสไฮม์ จากนั้นนาท่านชม
อาคารไม้ ที่มีลวดลายสวยงาม และเป็ นอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองที่สร้าง ขึ้นตั้งแต่สมันศตวรรษที่ 16 ที่เรี ยกว่า
Klun- khardshof ถ่ายภาพกับหอพญาอินทรี ย ์ (EAGLE TOWER) หอคอยสูงประมาณ 20 เมตรอันเคยเป็ น
สถานที่ที่เกอเธ่ กวีเอกของเยอรมันมาพักอาศัยช่วงที่เดินทางมาเมืองแห่งนี้ อิรสะให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของ
ฝากตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้า Seilbahn-Ruedesheim Cable car ขึ้นสุ่ จุดชมวิวเหนือเมือง ท่านจะได้ชมวิว ของแม่น้ า
ไรน์ ที่รายล้อมไปด้วยไร่ องุ่นและปราสาท ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพของตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่ านลงเรื อล่องแม่น้าไรน์ ชมความงามของไร่ องุ่น และปราสาทเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ซึ่งตั้งอยูส่ องฟากฝั่ง
แม่น้ า ** รอบเรื อ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า **
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ถึงท่าเทียบเรื อเมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็ น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน)
เมืองเล็กๆริ มฝั่งแม่น้ าไรน์ที่ได้ข้ นึ ชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็ นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขต
ลุ่มแม่น้ าไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคนี้ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงมาตั้งแต่
ยุคกลาง คาว่า Bacharach มาจากคาว่า แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นของชาวโรมัน เดิมที
เมืองบาคาราค เป็ นเมืองที่มีกาแพงล้อมรอบและมีหอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยด้วยกัน ซึ่งปัจจุบนั ลงเหลือ
เพียง 5 หอเท่านั้น นาท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยงั คงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรื อน สมัยยุคกลางหลงเหลือ
ให้ชม เช่น โบสถ์ St.Werner , หอคอย Markt Tower หรื อปราสาท Burg Stahleck ที่อยู่บนเนินเขา ซึ่งปัจจุบนั
เปิ ดให้บริ การเป็ น Youth hotel ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื้อไวน์ของเมือง Bacharach หรื อสิ นค้า
พื้นเมืองตามอัธยาศัย จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็ นเมืองโบราณ
ที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรื อที่รู้จกั ในชื่อ นีโรจอมโหด ซึ่ ง มีชื่อเต็มใหม่ ว่า นีโร
คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุ สซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สาหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยูต่ รงปากแม่น้ าซึ่งเป็ นที่
บรรจบกันของแม่น้ า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น้ าไรน์ (Rhine River) ซึ่งต่อมาในปี 1992
เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปี ของเมืองอีกด้วยเมืองโคเบลนซ์ยงั เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความ
เป็ นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่ ง รวมไปถึงอาคารที่มีความ
เก่าแก่ จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้ าสู่ ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรู ป
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สามเหลี่ยมที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ป้อมเอียเรี ยนบรายทชไตน์ ที่ต้ งั
อยูบ่ นภูเขาตั้งอยูฝ่ ั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใช้รักษาพื้นที่ริมฝั่ง
แม่น้ าไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของ
ประเทศ นาท่านชม มุมแห่ งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรู ปทรงม้าสง่างามของจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1
ประดิษฐานเมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1993

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL KOBLENZ หรื อระดับเทีบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์นอนเมืองใกล้เคียง
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วันที่ (3)

ปราสาทเอลทส์ – โคกเฮม – ชมวิวปราสาท Reichsburg Castle - เทียร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่ต้ งั ของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ปราสาทนีส้ วยมาก ท่ านจะได้พบกับ
ปราสาทในยุคกลางทีค่ งความสมบูรณ์ ที่สุดในยุโรป ( เป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน) (ระยะทาง
ประมาณ 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม. ) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง มีอายุเกือบ 1,000ปี โดยสร้างครั้ง
แรกปี ค.ศ.1157 และไม่เคยถูกทาลายจากภัยของสงครามเลย และถือเป็ นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศเยอรมัน เดิมปราสาทแห่งนี้เป็ นคฤหาสน์ของท่าน Rudolf zu Eltz จากนั้นมีการต่อเติมเสริ มเป็ นป้อม
ปราการ จนกลายมาเป็ นที่พานักของตระกูลเอลทส์ถึง 33 รุ่ น โดยตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นเนินเขาสูง 70 เมตรเหนื อ
แม่น้ าโมแซล นาท่านเข้าชมภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลข้าวของเครื่ องใช้ อาวุธสมัยยุค
กลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด (หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle เปิ ดให้ เข้าชมตั้งแต่ปลาย มี.ค. – ปลายตุลาคม

กลางวัน

ของทุกปี ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30
นาที) เป็ นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (เป็ น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่
สวยทีส่ ุ ดในเยอรมัน )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ที่พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็ นแม่น้ าและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับ
สับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรื อนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา จากนั้นนาท่านขึ้นชมวิวเมือง ณ จุดชมวิวบน
ปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000ปี เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่รายล้อมไปด้วยไรองุ่น
ที่มีพ้นื ที่มากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น้ าโมแซล (Mosselle river) ไหลผ่านใจกลางเมือง
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นาท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ที่พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็ นแม่น้ าและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับ
สับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรื อนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา

จากนั้นนาท่านขึ้นชมวิวเมือง ณ ปราสาท Reichsburg Castle ปราสาทที่มีอายุเกือบ 1,000ปี เป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองที่รายล้อมไปด้วยไรองุ่นที่มีพ้นื ที่มากถึง 80,000 ไร่ และมีแม่น้ าโมแซล (Mosselle river) ไหลผ่านใจ
กลางเมือง
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จากนั้นนาท่านเดินชมเมืองให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามหรื อเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เทียร์ (Trier) หรื อเมืองทิเออร์ (ระยะทาง 90 กิโลเมตรใช้เวลา 1.15 ชม. )
เมืองที่มีชื่อเสี ยงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่ าเป็ นเมืองที่เก่ าแก่ ที่สุดในเยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปี ก่อน
คริ สตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็ นโรมที่สองอีกด้วย และยังได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย

นาท่านถ่ายรู ปกับประตูโรมัน พอร์ ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็ นประตูโรมันมี่
เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ป จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านอกกับ มหาวิหาร
เทียร์(Trier Cathedral) เป็ นมหาวิหารที่สาคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน ถูกสร้างตั้งแต่ช่วง
สมัยโรมัน ปัจจุบนั ถือเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกด้วย จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์ตาม
อัธยาศัย
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ค่า
พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (4)

ลักซ์ เซมเบิร์ก – ดินองท์ (เบลเยี่ยม) - บรัสเซลส์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ประเทศ ลักซ์ เซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
45 นาที) ถือเป็ นประเทศที่มีพ้นื ที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพ้นื ที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็ นประเทศเล็กๆ แต่
ติดอันดับความร่ ารวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็ นที่ต้ งั ขององค์การสาคัญๆของ EU อีกด้วย นาท่านสู่เมือง
ลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า
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นาท่านชม Casemates du Bock หรื อเรี ยกสั้นๆว่า Bock ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศ โดย Bock
นั้น เป็ นระบบป้องกันที่ซบั ซ้อนที่ประกอบด้วยอุโมงค์ที่ถูกขุดเจาะเข้าไปในหน้าผาหิน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
ป้อมปราการเก่าของเมือง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ได้รับการต่อเติมหลายครั้งเพื่อใช้ป้องกันการรุ กราน
จนกลายเป็ นหนึ่งในป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโกลในปี ค.ศ.
1994 อีกด้วย ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ต้ งั เรี ยงรายอยูบ่ นแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้าม
ระหว่างหุบเขาดูงดงามยิง่ นัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยีย่ ม (Unseen) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม. ) เมือง เล็กๆแห่งนี้ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยีย่ ม
โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ ามิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ าและแนวผาสู งชัน จากนั้นนาท่านนัง่
CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่ งที่ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทาลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821
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จากนั้นนาท่านกลับลงสู่ ดา้ นล่างนาท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์
** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรื อว่า cable car ปิ ดไม่ให้บริ การทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดให้บริ การ**

ค่า
ทีพ่ กั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตวั เมือง กรุ งบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม. )
เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ ม และประชาคมร่ วมยุโรป และเป็ น ที่ต้ งั ขององค์กรสาคัญมากมายหลายองค์กร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON BRUSSELS GRAND PLACE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

UNSEEN BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG) เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน 11 วัน

13 | P a g e

วันที่ (5)
เช้ า

บรัสเซลส์ – อะตอมเมีย่ ม – จัตุรัสแกรนด์เพลซ - แมนาคินิส– เกนต์ – บรูจน์
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านถ่ายรู ปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรู ปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่ม
ประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริ เวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งเบลเยีย่ ม

จากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ให้ท่านประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริ ล
เฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็ นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริ ยเ์ บลเยีย่ ม และเป็ นตลาดนัดจุดรวมการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าในอดีต
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ชม แมนาคินพิส อนุสาวรี ยห์ นูนอ้ ยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุ งบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง
อาทิ ช็อคโกแล๊ต ผ้าลายลูกไม้ เสื้ อผ้ารองเท้ากระเป๋ า ฯลฯ หรื อเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หอยแมลงภูอบไวน์ ขาว / สเต็ก / ไวน์
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เป็ นเมืองที่
สวยอันดับ 3 ของเบลเยีย่ ม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยีย่ มนาท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ยา่ นจตุรัสใจกลางเมือง

นาท่านชมโบสถ์ St Bavo's Cathedral ตั้งชื่อตามนักบุญบาโว หรื อซินท์ บาฟ ในภาษาดัตซ์ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้
นั้นเคยเป็ น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ข้ ึน ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 โดย
โดดเด่นด้วยหอระฆังเดี่ยวสูง89 เมตร โดยนอกจากตัวโบสถ์ที่สวยงามยังมีศิลปะระดับมาสเตอร์พีช อาทิ
ภาพวาด,ฉากประดับแท่นบูชา ,ประติมากรรมต่างๆฯ จนได้ข้ นึ ชื่อว่าเป็ นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่ง
หนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
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ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปหรื ออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรื อนัง่ จิบกาแฟด้านหน้าร้าน
กาแฟเท่หท์ ี่น่ารักมากมามาย

ค่า
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง บรู จน์ (Bruges) เป็ นเมืองทีส่ วยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับ
ต้ นๆเมืองสวยที่สุดโลก) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ARAGON HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (6)

บรูจน์ - ล่องเรื อ - แอนต์ เวิร์ป - แอกังหันลมคินเดอร์ ไดค์ (Unesco) - รอตเตอร์ ดัม

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
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นาท่านเยีย่ มชมเมือง บรู จน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยงั คงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า
500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็ นเมืองหลวงของแคว้นเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลอง
ล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรู จน์ ที่มีบนั ไดกว่า 300 ขั้น ให้
นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบ
ทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรื อตลาดประจาเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน

** แถมฟรี

นาท่านนั่งเรื อชมวิวเมืองบรู จน์ ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนัง่ เรื อ ซึ่งเรื อจะนาท่านลัดเลาะ
คลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที (หมายเหตุ : หากเรื องดให้บริ การไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์งดให้บริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง แอนต์ เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)
เป็ นเมืองหลวงขนาดใหญ่อนั ดับ 2 รองจากกรุ งบรัสเซลส์ มีประชากรกว่าครึ่ งล้านคนอาศัยอยูท่ ี่นี่ เมืองแอนท์
เวิร์ปเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก นาท่านชม Cathedral of Our Lady เป็ นโบสถ์สไตล์
โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยีย่ ม เป็ นที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตร
ตระการตา ไม่วา่ จะเป็ นตัวโบสถ์ ซุม้ ประตู รู ปปั้น ทางเดิน เรี ยกได้วา่ ทุกอย่างงดงามไร้ที่ติ ด้านในมีจดั แสดงผล
งานศิลปะของ Peter Paul Rubens ซึ่งเป็ นศิลปิ นชื่อดัง ชาวแอนต์เวิร์ป เปิ ดให้ผูค้ นที่หลงไหลในงานศิลปะ
สามารถเข้าไปชมกันได้

นาท่านถ่ ายรู ปกับศาลากลางเมือง เป็ นสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากับอิตาเลียน
ได้อย่างลงตัว เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

UNSEEN BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG) เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน 11 วัน
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ค่า
ทีพ่ กั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ ดัม (ROTTERDAM) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.20 ชม. )
เมืองที่ทนั สมัยที่สุด ของประเทศเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HILTON ROTTERDAM หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (7)

รอตเตอร์ ดมั – CUBE HOUSES - เดลฟต์ – อัมสเตอร์ ดมั - ชมเมือง - ดัมสแคว์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกังหันคินเดอร์ ไดค์ (Kinderdijk) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที. ) เป็ น
กลุ่มกังหันลม 19 หลังบนพื้นที่ราบลุ่มที่ทางานร่ วมกันเป็ นระบบบริ หารจัดการน้ าขนาดใหญ่อายุเกือบ 280 ปี
และได้รับสถานะเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ( Unesco) กังหันในคินเดอร์ไดค์ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 1927 ทาหน้าที่
ผันน้ าจากคลองต่างๆ ในที่ราบแถบนั้นลงสู่ แม่น้ า Lek เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม คินเดอร์ไดค์ มีกงั หันรวมกัน
ทั้งหมดถึง 19 ตัว โดย มีระบบการก่อสร้างไม่เหมือนกัน กังหัน8 ตัว เป็ นแบบก่อสร้างด้วยอิฐ
ที่เหลือเป็ นแบบก่ออิฐครึ่ งนึงรวมกับมุงหญ้าคา และกังหันลมไม้ระแนง
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นาท่านถ่ายรู ปกับ CUBE HOUSES เป็ นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไว้บนเสาหกเหลี่ยม เป็ น
รู ปร่ างที่แปลกตา จุดประสงค์หลักที่สร้างบ้านลักษณะนี้คือเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้สอยนัน่ เอง จากนั้นอิสระ
ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟต์ (Delft) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ) เมืองที่สวยที่
เป็ นอันดับ 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นเมืองยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม, คลอง, จักรยานและ
เซรามิกส์สีน้ าเงินและสี ขาวมีชื่อเสี ยงระดับโลก

นาท่าน ชมเขตเดลฟต์เก่า (De Oude Delft) ที่มีอายุ กว่า 750 ปี ที่เกิดจากการเจาะหรื อขุด คลองเก่าแก่ที่สุดของ
เดลฟต์จนก่อเกิดเป็ นชุมชนโดยรอบ ต่อมาให้กลายเป็ นต้นแบบในหลายคลองของเมืองอื่น ๆ ใช้เป็ นเสมือนเส้น
เลือดหล่อเลียงชีวิตชาวเมือง เหล่านี้ยงั คงความภาคภูมิใจของเดลฟต์ ชมศาลาว่าการเมือง โบสถ์ประจาเมือง
พร้อมอิสระเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ ดมั (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองเศรษฐกิจ
สาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอัมสเทล (Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 12
ปัจจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์

ท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้ งสาคัญ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งหรื อเดินเล่นตามอัธยาศัย

UNSEEN BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG) เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน 11 วัน
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นาท่านเดินเล่นชมคูคลองและบ้านเรื อนอันเป็ นเอกลักษณ์ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITYหรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )

วันที่ (8)

ซานส์ สคันส์ - โวเลนดัม - อัมสเตอร์ ดัม - ล่องเรื อกระจก - โรงงานเจียรไนเพชร
ช้ อปปิ้ ง - ชมเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านสู่หมู่บา้ น ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
หมู่บา้ นอนุรักษ์กงั หันลมและบ้านเรื อนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบนั จัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นาท่านชม
พิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทารองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากอีก
ด้วย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรื อบางครั้งมักถูกเรี ยกว่า "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" (The
Pearl Of The Zuiderzee) เป็ นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่ องของท่าเรื อและหมู่บา้ นชาวประมง
อันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบนั ยังคงได้รับการ
อนุรักษ์เอาไว้เป็ นอย่างดี ให้ท่านเดินชมบ้านเรื อนเก่าแก่ สี สันสวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรื อ
สวยๆที่จอดเทียบท่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าหรื อเดินตามอัธยาศัย

UNSEEN BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG) เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน 11 วัน
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ ดมั (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองเศรษฐกิจ
สาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอัมสเทล (Amstel) เริ่ มก่อตั้งประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 12
ปัจจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์นาท่าน ล่ องเรื อหลังคากระจก ชมชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละอาคาร
บ้านเรื อนในรู ปแบบที่งดงามแปลกตา ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของกรุ งอัมสเตอร์สดัมอย่างแท้จริ ง
จากนั้นนาท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสี ยงและฝี มือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ช้อปปิ้ งหรื อเดินเล่นตาม
อัธยาศัย

ค่า
ทีพ่ กั

วันที่ (9)
เช้ า

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนน Hooftstraat เป็ นถนนช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของกรุ งอัมสเตอร์ดมั มีสินค้าแบรนด์
เนมหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย อาทิ เช่น Chanel ,Gucci , Dior ,Zara, เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITYหรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )

หมู่บ้านกีธูร์น (Unseen) - ล่องเรื อ – โคโลญจน์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ ้าน ไร้ ถ นนหมู่ บ้ านกี ธูร์ น (Giethoorn) (ระยะทาง 150 กิ โลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชม.) อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บา้ นกีธูร์น เป็ นหมู่บา้ นที่สวยงาม โดยความแปลก
ของหมู่บา้ นอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลาคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ า
โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรื อ จนได้รับฉายาว่า เวนิส แห่งเนเธอร์แลนด์

UNSEEN BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG) เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน 11 วัน
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แถมฟรี

กลางวัน

นาท่านล่ องเรื อชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.
นาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปตามบ้านเรื อน คูคลอง หรื อท่านจะเลือกเช่าเรื อพาย พายไปตามลาคลองของหมู่บา้ นกีธูร์น
ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมือง
ต้นตารับน้ าหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค ชม

UNSEEN BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG) เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน 11 วัน
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โดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็ นที่เก็บรักษาหีบทองคา บรรจุอฐั ิของกษัตริ ย ์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะ
พระเยซูในคืนประสูติ ด้วยความสวยงามและความยิง่ ใหญ่ทาให้มหาวิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียน
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996 จากนั้นอิสระกับการเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึก

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู ขาหมูเยอรมัน + เบียร์
PULLMAN HOTEL COLOGNE หรื อระดับเทีบเท่า 4 ดาว

วันที่ (10)

โคโลญจน์ - แฟรงเฟิ ร์ ต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

UNSEEN BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG) เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน 11 วัน
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กลางวัน

จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ จากบริ เวณพระบรมรู ปทรงม้ากษัตริ ยว์ ิลเฮ็ลม์ ที่ 1 ติดกับสะพานโฮเอินซอลเลิร์น
เป็ นจุดถ่ายรู ปที่นกั ท่องเที่ยวต่างพากัยมาเก็บภาพความประทับใจของเมืองโคโลญจน์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการค้าที่สาคัญของเยอรมัน ( ระยะทาง 190
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่าการเมือง (THE
ROMER) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับ
อาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรี ยกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่
โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทาลายหมดสิ้ นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุก
รายละเอียดนาท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน้ าพุแห่งความยุติธรรม ที่ต้ งั เด่นเป็ นตระหง่านอยูก่ ลางลาน ผ่าน
ชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจาเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายบริ เวณถนนสายช้อปปิ้ ง
ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์
เนมชื่อดังเรี ยงรายอยูมากมายไม่วา่ จะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น อิสระ
ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

20.40 น.

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่ (11)

สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

12.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

13 – 23 ต.ค. 2565

149,900

149,900

144,900

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
(TWIN SOLE
USE )
จ่ายเพิ่ม

139,900

35,000

** การันตรี 15 ท่ าน กรุ๊ปออกเดินทาง รับสู งสุ ด 20 ท่าน **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีทอี่ อกตั๋วไปแล้ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ ทุกกรณี** **
หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้วง/ ปิ ดถนน/ การล่ าช้ าของสายการบิน/ ค่ าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีน้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นหลัก และหากลูกค้ าท่ านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรื อ
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถทาได้ ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน
ให้ แก่ ทางแลนด์ ยุโรปทั้งหมดล่ วงหน้ าก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
UNSEEN BENELUX & GERMANY 11 DAYS (TG) เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - ลักซ์เซมเบิร์ก - เยอรมัน 11 วัน
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อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่ อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่ านั้น
*** หากท่ านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่ าช้ า ไม่ ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
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◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ
จ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คนื เงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอืน่ ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงิน
ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้
หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy Class
Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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