
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
แฟรงเฟิรต์ มหาวหิารแฟรงเฟิรต์ Designer Outlet Roermond ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

เมอืงโคโลญจน ์มหาวหิารโคโลญจน ์เลเวอรค์เูซน่ เบลเยีย่ม เมอืงบรสัเซลล ์

เมอืงบรจูส ์กรงุอมัเตอรด์มั หมูบ่า้นกงัหนัซานส ์สคนัส ์เมอืงลซิเซ ่  

วนัแรก         กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา    

15.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Cathay Pacific Airways โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรโดยสารและโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

19.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Cathay 

Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX702 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

22.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง แวะรอเปลีย่นเครือ่ง **

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

วนัทีส่อง          ทา่อากาศยานโดฮา – ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ - เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ - มหาวหิารแฟรงก์

เฟิรต์ - จตัรุสัโรเมอร ์-                                                                                                 อาหารเทีย่ง,เย็น 

00.35 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX289  

06.40 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 . 

ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  เมอืงแห่งศูนยก์ลางทางพาณิชยก

รรมและการธนาคารของเยอรมนี จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) 

(ระยะทาง13ก.ม.ใชเ้วลา 30นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ ของประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีม่ี

ประวัตติอ่เน่ืองอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมอืงทีก่ษัตรยิแ์ละจักรพรรดหิลายพระองคเ์คยใชเ้ป็น



สถานที่ประกอบพธิีราชาภเิษกในปัจจุบัน นอกจากน้ีเมืองแฟรงเฟิรต์ยังเป็นเมืองศูนยก์ลางของการ

คมนาคมการคา้ของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองที่มีความร ่ารวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกดว้ย 

จากนัน้ น าท่านชม มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral)(ถ่ายรูปดา้นนอก) มหาวหิาร

ศักดิส์ทิธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแห่งเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ถกูสรา้งขึน้แบบกอธคิ ในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ใน

อดตีกาลมหาวหิารแหง่น้ียังใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเลอืกตัง้ผูป้กครองแควน้แห่งโรมันครสิตจักร และเป็น

สญัลักษณ์แหง่ศนูยร์วมจติใจของชาวเยอรมันตัง้แตศ่ตวรรษที ่19 เป็นตน้มา  

 น าท่ านเดินทางสู่  จตัุ รสั โรเมอร์ (Romer 

Square) เป็ นหั วใจของเมือ งเก่ า เล็ กๆ  เป็ น

สิง่กอ่สรา้งประวัตศิาสตรท์ียั่งคงหลงเหลอืภายหลัง

สงครามโลกครัง้ทีส่อง ทีบ่รเิวณน้ีถกูทิง้ระเบดิจาก

ฝ่ายพันธมติรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 

อาคารบรเิวณน้ีประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลาส 

(Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะ

กรอบไมซุ้ง งานประตมิากรรมงดงามน้ีชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น า้พุแห่งความยุตธิรรม 

(Fountain of Justice) เป็นเทพธดิาแห่งความยุตธิรรมชือ่จสัทเิตยี(Goddess Justitia) ตัง้อยู่

กลางจัตุรัสมอืซา้ยถือตราชั่งแต่มอืขวาถอืดาบดูน่าเกรงขาม บรเิวณเดียวกัน เป็นทีต่ัง้ของ ศาลาว่า

การเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt City Hall) เป็นอาคาร 3 หลังสรา้งตดิกัน ดา้นหนา้ของอาคาร

ประกอบดว้ยรูปปั้นของจักรพรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์4 พระองค ์ตราเครือ่งหมายของตระกลูขนุนางและ

นาฬิกาอันแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเที่ยงธรรม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ ์

(Koblenz))ระยะทาง123ก ม.ใชเ้วลา.1.30 ชั่งโมง ( เป็นเมืองที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนมรดกโลก

)Unesco) เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวเมืองนัน้ตัง้อยู่ปากแม่น ้าซึง่ไหลมาบรรจบกัน 2 

สาย คอืแม่น ้าโมเซล )Mosselle River) และแม่น ้าไรน์ )Rhine Rover) จงึเป็นเมอืงทสี าคัญในการคา้

ขายลอ่งเรอืเดนิสนิคา้ตา่งๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่ เมนูอาหารจนี 

บา่ย น าท่านชม ปราสาท Stolzenfels (Stolzenfels Castle) (ถ่ายรูปดา้นนอก)  อีกหนึ่ง

ปราสาทเก่าแก่ที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยทั่วไปสรา้งขึน้เพื่อก าหนดกฎหมาย ส าหรับ

สนิคา้ทีม่กีารหยดุและการจ่ายเงนิค่าผา่นทางแมน่ ้าไรน ์ต่อมาถกูครอบครองโดยกองทหารฝร่ังเศสและ

สวเีดนในสงครามสามสบิปี และสดุทา้ยในปี1689 ถกูท าลายโดยชาวฝร่ังเศส ในชว่งสงครามโลกครัง้ที่

เกา้ปีของ 150 ปี ในปี 1815 ถูกสรา้งขึน้มาใหม่โดย William IV of Prussia และเป็นทีจ่ัดการ แสดง

รวบรวมเราะแลว้อาวุธเกา่แกท่ีน่่าสนใจ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญจน ์(ระยะทาง114ก.ม.

ใชเ้วลา 1.30 ชัง่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่ฝ่ังแม่น ้าไรน์ (Rhine River) และเป็นเมอืงเกา่แก่ทีเ่คยอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของพวกโรมัน จากนัน้ น าท่านชมมหาวหิารโคโลญจน ์(ถ่ายรูปดา้นนอก) ชาวเยอรมันเรยีกว่า 

DOM เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ วหิารแห่งนี้ใหญ่และสงูเป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวหิารโคโลญจน์นับเป็นจุดหมายส าคัญของเมือง

โคโลญจนแ์ละของประเทศเยอรมนี ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1996 ยา่น

ถนนคนเดนิ Hohe Straße สองขา้งของถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้คลาคล ่าไปดว้ยผูค้น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที2่ เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

 ทีพ่กั: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง(   

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์ 

หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ 

วนัทีส่าม         เมอืงโคโลญจน ์– ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์– เมอืงบรสัเซลส ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสัแก

รนด ์พาเลส                  อาหารเชา้,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที3่ 

น าท่านเดนิทางสู่ ดไีซนเ์นอร ์เอาทเ์ล็ท โรมอนด ์(Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง94

ก.ม.ใชเ้วลา 1.30 ชัง่โมง)  อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าอย่างจุใจ อาทเิช่น GUCCI , 

PRADA , BALLY , BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , 

DIESEL , AEMANI , CLARK , DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง( 

บา่ย               น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรสัเซลส ์

(Brussel) (ระยะทาง149ก.ม .ใช ้

เวลา 2.30ชั่งโมง)  เมืองหลวงของ 

ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั ้งอยู่

ในทวปียุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบล

เยี่ ย ม เ ป็ น ป ร ะ เท ศ เก่ า แ ก่ ที่ มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง 

ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คีู่บา่วสาวนยิมมาฮันนีมนูกัน ดว้ยตกีรามบา้นชอ่งและ

สถาปัตยกรรมส าคัญๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะโกธคิอยา่ง

ครบถว้น นอกจากน้ีเมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามส าคัญของสหภาพยุโรป 

อยา่งเชน่ ส านักงานใหญข่องสหภาพยุโรป และ Nato จากนัน้ น าท่านถา่ยรปูกบัอะตอมเมีย่ม (THE 

ATOMIUM) ซึง่เป็นประตมิากรรมรูปอะตอมมหมึา ซึง่เป็น

สัญลักษณ์จากการรวมตัว ครัง้แรกของกลุ่มประเทศยุโรป

เมื่อ ปี  ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่าๆ

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธคิ และนีโอกอธิค 

ผ่านชมบรเิวณพระราชวงัทีป่ระทบัของกษตัรยิแ์ห่งเบล

เ ยี่ ย ม  ( THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) 

ถา่ยภาพกับ แมนาคนิ พสิ (MANNEKEN PIS) อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืปัสสาวะ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของ

เมอืง ถ่ายภาพกับ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรอืทีจ่ะเรยีกกนัอกีอย่างว่า จตัุรสัแก

รนด ์พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรัสเซลล์ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันดับหนึง่ของ

ประเทศเบลเยียม ไดช้ื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ 

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ 

ซึง่อาคารส่วนใหญ่นั้นจะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารทีล่อ้มรอบจัตุรัสแห่งน้ีอยู่จะมี

ความสงูสง่างามเป็นอยา่งยิง่ อดตีอาคารเหลา่น้ีเคยถกูท าลายดว้ยน ้ามอืของทหารฝร่ังเศสทีใ่ชปื้นใหญ่

ยงิท าลายทิง้ หลังจากที่กองทัพฝร่ังเศสพ่ายเเพอ้ย่างยับเยินที่สงครามวอเตอรล์ู โดยไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ มือ้ที4่ เมนูอาหารจนี 



 จากนัน้ น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  

  ทีพ่กั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง(   

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

วนัทีส่ ี ่             เมอืงบรสัเซลล ์– เมอืงบรจูส ์– เมอืงเกนต ์- เมอืงแอนทเ์วริป์            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที5่   

 จากนัน้ น าทา่นดนิทางสู ่เมอืงบรจูส ์(BRUGES) (รยะทาง 109 กโิลเมตร 1.ชม.) เมอืงทีถ่กู 30

 กลา่วขานวา่เป็นเวน ิสแหง่ตอนเหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมัย

ยคุกลาง จนรับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO น าท่าน ชมเมอืงบรูจน์ เมอืง

หลวงของแควน้ฟลันเดอร์ ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป ในอดตีบรูจสเ์คย

เป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญของเบลเยีย่มแต่เมือ่เมอืง

ถูกปิดลอ้มไม่มทีางออกทะเล จงึเสยีความเป็น

เมอืงทา่ใหแ้กแ่อนตเ์วริป์ ซึง่กลายมาเป็นทา่เรอื

ที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม จากนั้น น าท่าน

เดนิทางสูจ่ตัุรสัเมอืงเกา่ เพือ่น าท่านถ่ายรูปคูก่ับ

หอระฆัง และศาลาว่าการเมอืงบรูจส ์(Belfry 

& Halle) ศาลาวา่การและหอระฆังแหง่น้ีถกูสรา้ง

ขึ้นในปีค.ศ. 1248 หอระฆังแห่งน้ีมีความสูง

ประมาณ 83 เมตร และมรีะฆังอยู่ประมาณ 47 อันทีย่ังคงอยูบ่นหอระฆัง ปัจจุบันทีแ่ห่งน้ีเปรยีบเสมอืน

เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงบรูจสแ์หง่น้ี จากนัน้ น าทา่นชม โบสถพ์ระแมม่าร ี(Church of Our lady) 

โบสถ์แห่งน้ีสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1230 และมหีอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากน้ีหา้มพลาดชม

ประตมิากรรมแกะสลักจากหนิอ่อนที่ดูวจิติร และงดงามชือ่ว่า“Madonna & Child” จากการรังสรรค์

โดยศลิปินชือ่กอ้งโลกชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล จากนั้น น าท่านชมโบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์

(Basilica of the Holy Blood)(ถ่ายรูปดา้นนอก) ซึง่จะมกีารแห่พระธาตุขึน้ทุกปีในวันทีพ่ระเยซู

เสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที6่  เมนูอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย                น าท่ าน เดินท างสู่  เมือ ง เกนต์  (Ghent) 

(ระยะทาง51ก.ม.ใชเ้วลา 1ชัง่โมง) เมอืงทีม่ขีนาด

ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยีย่ม ถนนหนทางผัง

เมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ได ้

ชือ่ว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว น าท่าน

ชมเมืองเกนต์ซึ่งแปลว่าการรวมกันของแม่น ้ า

สองสาย เพราะที่ตัง้ของเมอืงอยู่บรเิวณทีแ่ม่น ้า

สเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River แม่น ้าสองสายนี้เป็นเสน้เลอืดล่อเลีย้ง

เมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน จากนั้น น่าท่านชม 



ปราสาทกราเวนสตนี (Gravensteen)(ถ่ายรูปดา้นนอก) หนึ่งในแลนดม์าร์คส่าคัญใจกลาง

เมืองเกนท์ปราสาทหนิที่มีความสวยงาม ตัง้อยู่รมิคลองใจกลางเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 

โดยเคาน์ทฟิลลปิแห่งแควน้อัลซาส เพือ่เป็นทีพ่่านักของเหล่าอัศวนิในชว่งสงครามครูเซด ต่อมา

ถกูซือ้ขึน้โดยสภาเมอืงเกนท ์และถกูแปลงเป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑป์ระจ่าเมอืงในทีส่ดุ  

จากนั้น น่าท่านชม มหาวหิารเซนต์ บราโว(St. 

Bravo Cathedral) (ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งขึน้ใน

สมัยพระเจา้ชารล์ส ที ่5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ ภายใน

มหาวหิารประดับประดาดว้ยกระจกสแีละแท่นบชูารวม

ไปถงึงานจติรกรรมและประตมิากรรมที่มคี่าหลายชิน้ 

ทั ้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และ

ธรรมาสน์หรือแท่นส่าหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช 

ศลิปะแบบร็อกโคโค่ จากนั้น น าท่านชม หอระฆงัประจ าเมอืง (THE BELFRY)(ถ่ายรูปดา้น

นอก) ทีสู่งตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ที่ดา้นล่างนัน้เป็น หอประชมุสงฆ ์

(CLOTH HALL) ทีม่มีาตัง้แตท่ศวรรษที ่15 และไดร้ับเกยีรตเิป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าทา่น

เดนิเลน่ชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเกา่แกข่องเมอืงเกนท ์เป็นจุด

ชมววิทีส่วยทีส่ดุในเมอืงโดยจะมอีาคารเกา่แกต่ัง้แตส่มัยยุคกลางเรยีงรายอยู่สองฝ่ังถนน จากนัน้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใชเ้วลา 1.30ชั่งโมง) เมือง

ใหญ่อันดับ 2 รองจากเมอืงบรัสเซลสข์องประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) เมอืงแอนท์เวริป์เป็นที่

รูจั้กกันว่าเป็นศูนย์กลางการคา้เพชรระดับโลก เพชรเกอืบ 70% มีการซือ้ขายกันที่เมืองแห่งนี้ 

นอกจากนี้ยังโดดเด่นทัง้เรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การด์ และสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิอีกดว้ย 

จากนั้น น าท่านชม โบสถแ์ห่งเจา้หญงิ (Cathedral of Our Lady)(ถ่ายรูปดา้นนอก) เป็น

โบสถส์ไตลโ์กธคิขนาดใหญ่ทีส่งูทีส่ดุในประเทศเบลเยยีม เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึถงึความงดงามทีถู่ก

ประดับตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ไมว่่าจะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรูปป้ัน ทางเดนิ เรยีกไดว้า่ทุก

อย่างงดงามไรท้ีต่ ิดา้นในมจัีดแสดงผลงานศลิปะของปีเตอร ์พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) 

ซึง่เป็นศลิปินชือ่ดัง ชาวแอนทเ์วริป์ รวบรวมใหผู้ช้ืน่ชอบศลิปะไดช้มกันทีโ่บสถแ์หง่นี้ จากนัน้ น า

ทา่ชมศาลาวา่การเมอืงแอนทเ์วริป์ (Antwerp City Hall)(ถา่ยรูปดา้นนอก) ซึง่ตัง้ตระหงา่น

อยู่ทางทศิตะวันตก ก็เป็นสิง่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวไดม้ากมายเช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนส

ซองสท์ีผ่สมผสานสไตลเ์ฟลมชิเขา้กับอติาเลยีนไดอ้ยา่งลงตัว  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร มือ้ที7่ เมนูอาหารจนี  

 ทีพ่กั: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมี

เทศกาลส าคัญตา่งๆ** 

วนัทีห่า้           เมอืงแอนทเ์วริป์ เมอืงรอตเตอรด์มั – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – Grote of St. Laurenskerk  

ยา่นบนิเนนฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร                               อาหาร เชา้, เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  มือ้ที8่   



น าท่านสู ่เมอืงรอตเตอรด์มั (ROTTERDAM)(ระยะทาง126ก.ม.ใชเ้วลา 2ชัว่โมง) เมอืงท่าหลัก 

และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ามาส (MAAS RIVER) และ

ยังเป็นเมอืงทา่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกในปี ค.ศ. 2007 เมอืงน้ีไดรั้บการสง่เสรมิการท่องเทีย่วเป็น 

"เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมอืงรอตเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในยุโรป อเมรกิา และ

แอฟรกิา ท าใหท้ีน่ี่มรีะบบการขนสง่ทีด่ไีม่วา่จะเป็นการขนสง่ระหว่างประเทศหรอื ภายในประเทศ เชน่ 

รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงเวลา  

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับ บา้นลูกเต๋าไคกค์ูมูส (Kiji 

kubus The Cubic Houses) (ถ่ าย รูป ด ้าน นอก )  

กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลังซึง่ไดรั้บรางวัล

ชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดย

สถาปนิกนาม Piet Bloem จากนั้น น าท่านชม Grote 

of  St. Laurenskerk(ถ่ายรูปดา้นนอก) โบสถ์แห่งน้ี

คอืสถาปัตยกรรมแบบโกธคิเพียงแห่งเดยีวในเมอืงน้ี ตัง้อยู่จุดศูนยก์ลางของเมอืง นับว่าเป็นสถานที่

ส าหรับงานเฉลมิฉลอง รวมไปถงึการจัดพธิกีารทางศาสนาส าคัญตา่งๆ ทีไ่ดถ้กูสรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ. 

1400 และถกูการบรูณะฟ้ืนฟอูกีทใีนปี ค.ศ.1950 หลังจาก

ที่โดนสงครามถล่มเมืองอย่างหนัก จากนั้น น าท่าน

เดินท างสู่   ก รุ งอ ัม ส เต อ ร์ด ัม  (AMSTERDAM) 

(ระยะทาง65ก.ม.ใชเ้วลา 1ช ัง่โมง( เมอืงหลวงของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ต ัง้อยู่รมิฝั่งแม่น ้าอมัสเทล 

(AMSTEL) เร ิม่ก่อต ัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที่ 12 

ปัจจุบนัเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอรแ์ลนด์ มี

ประชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยก์ลาง

ทางประวตัศิาสตร ์ทีส่ าคญัแห่งหนึง่ของทวปียุโรป 

โดยเฉพาะช่วงครสิตศ์ตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุค

ทองของเนเธอรแ์ลนด(์อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง( 

บา่ย                 น าทา่นชม พระราชวงัอมัสเตอรด์มั (Royal Palace) (ถา่ยรูปดา้นนอก) สรา้งขึน้ในปี 1648 –  

1654 เพื่อใชเ้ป็นศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตรยิ์ Lodewijk Napoleon จงึได ้

เปลีย่นเป็นทีพ่ักอาศัยของราชวงศปั์จจุบันน้ี พระราชวังแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นทีรั่บรองพระราชอาคันตุกะ

ของพระราชนีิ จากนั้น น าท่านเดนิเที่ยวชมและเลือกซื้อสนิคา้ที่บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam 

Square) ศูนยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 

และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรดนิโปเลยีน

แห่งฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นคาลเวอรส์ตรสั (Kalverstraat) เป็นถนนสายหลัก

ของการชอปป้ิงของเมอืงอัมสเตอรด์ัม โดยรา้นเสือ้ผา้ส่วนมากจะเป็นรา้นแบรนดท์ั่วไปทีคุ่ณสามารถ

พบเห็นไดต้ามเมืองหลักๆทั่วโลก  จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamond 

Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บการยกย่องว่าดทีี่สดุแห่งหนึง่ของ

โลก ชมขัน้ตอนการคัดเลอืกเพชร โดยละเอยีดจากวทิยากรผูช้ านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการเจยีระไนให ้

เป็นอัญมณีที่มคี่าที่สุด ส าหรับท่านทีต่อ้งการเป็นเจา้ของอัญมณีล ้าค่า เชญิท่านเลอืกซือ้เพชรชัน้ดี



พรอ้มรับรองดว้ย Certificate จากบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้ น าท่าน ล่องเรอืหลงัคากระจก เรอืจะ

ลอ่งไปตามล าคลองของเมอืง ทีจ่ะใหท้า่นไดเ้หน็บา้นเรอืนแบบชาวดัชตถ์กูสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 

มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ตีะขออยูช่ัน้บนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น 

ระหว่างล่องเรอืผ่านบา้นเรอืนแพทีอ่ยู่รมิคลองทีม่อียู่มากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตทีเ่กา่แกท่ีสุ่ด

ของอัมสเตอดัม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่9 เมนอูาหารจนี 

 ทีพ่กั: Tulip Inn Antwerpen  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

วนัทีห่ก            อมัเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – เมอืงลซิเซ ่– 

สวนเคอเคนฮอฟ                                                     อาหาร เชา้  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที1่0 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปชม หมูบ่า้นชาวประมง

โวเลนดมั (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใช ้

เวลา 30นาที)  ที่เคยตัง้อยู่บรเิวณปากอ่าวน ้าเค็ม

ของทะเล “ไอซเ์ซลเมียร”์ ก่อนที่รัฐบาลไดส้รา้ง

เขื่อนสูงใหญ่ปิดทะเลเพื่อสรา้งเป็นก าแพงกัน้น ้า

ทว่มและจัดท าเป็นแหลง่อนุรักษ์น ้าจดื หลังจากนัน้

โวเลนดัมจงึกลายเป็นเมอืงรมิทะเลน ้าจืด ทีย่ังคง

อนุรักษ์วัฒนธรรมดัง้เดมิเอาไวอ้ย่างน่าสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยากาศรมิน ้าทีม่อีากาศสดชืน่ อสิระ

ใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมงดัชช ์ทียั่งคงอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีหรอืเลอืกซือ้ของ

ทีร่ะลกึน่ารักๆ ภายในเมอืงหมู่บา้นชาวประมงแห่งน้ี จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลม

ซานสคนัส(์ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา 30นาที) หมู่บา้นอนุรักษ์วัฒนธรรม

เก่าแก่และวิถีชีว ิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็น

เนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น อดตีในหมูบ่า้นน้ีมกีังหนัลมกวา่ 800 ตัวทีใ่ชใ้นงานอตุสาหกรรมตา่งๆ 

ซึง่อาจจะลดนอ้ยลงไปบา้งในปัจจุบันและไดเ้ปิดเป็นพพิิธภัณฑ์ใหผู้ค้นไดเ้ขา้ชม นอกจากหมู่บา้น

ซานส ์สคันส ์ยังมีโรงสาธติวธิีการท าชสี และท ารองเทา้ไมใ้หท้่านไดเ้ขา้ชม อสิระใหท้่านเที่ยวชม

หมู่บา้นน่ารักแห่งน้ี จากนัน้ น าทา่นดนิทางสู ่เมอืงลซิเซ่(Lisse) ซึง่เป็นแหล่งปลกูทวิลปิทีใ่หญ่และ

ส าคัญของฮอลแลนด ์เมอืงลซิเซอ่ยูห่า่งจากอัมสเตอรด์ัมเพยีง 29 กโิลเมตร  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้ที1่1  เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย จากนัน้ น าท่านชม สวนเคอเคนฮอฟ เป็นสวนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกวา่ 7 

ลา้นตน้ในแต่ละปี ออกดอกบานสะพร่ังอยูดู่ละลานตา สวนไดถ้กูออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไป

ดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญอ่ันเกา่แก ่มทีางเดนิอันร่มรืน่ บา้งก็มงีานประตมิากรรมประดับสวนอยูเ่ป็นระยะ มสีระ

น ้าและน ้าพุ มศีาลาจัดแสดงกจิกรรมต่างๆ เกีย่วกับดอกไมม้ากมาย มกีารจัดสวนตัวอย่าง การวางแผน

จัดปลกูไมด้อกไม ้ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มือ้ที ่12 เมนูอาหารจนี 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/295/


 ทีพ่กั: Van der Valk Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ** 

วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มั  –ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่6( 

09.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอมัเตอรด์มัเพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรุงเทพฯ (มเีวลาใหท้า่นไดท้ าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 

12.45 น.        ออกเดนิทางกลับสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก เทีย่วบนิที ่ CX270 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

06.55+1 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.10 น.       ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CX619 

11.15 น.       เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 

 

 

 

  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง(  

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

03 – 10 มนีาคม 63 42,900 ราคาเด็ก 0-2 ปี / 

Infant 50 % ของราคา

ทวัร ์

13,500 25 
 

18 – 25 มนีาคม 63 42,900 13,500 25 
 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ + บรกิาร 4,500 บาท** 

หมายเหตุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั

จะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทาง
ตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 29,500 บาท  

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์



- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้
เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นที่
พัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล**    
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. ค่าน า้หนกักระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั 
และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิ
ทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ /อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้คร ปี อง 1, 000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500 , 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 005,1 , 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 05 , 000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่า
ขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ 

แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้

ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
7.น า้ดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหนา่ยบนรถบสัราคา 1-2 EURO 

8.ราคาไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ 4,500 บาท  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น( และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ( 

 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ โดย
ท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกัน
เฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ
จากเว็บไซด ์Allianz ได ้ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื้อความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษิทัฯ 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


