
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) 
เท่ียวบินท่ี EK373 (20.20-00.35+1) / EK071 (03.20-08.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.40 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  // **ถ้าเดินทางช่วงSummer เวลาบินอาจมีการ
เปลีย่นแปลงก่อนจองตัว๋ภายในกรุณาเช็คข้อมูลกบัเจ้าหนา้ที่ก่อนทกุคร้ัง** 

 

 2 ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พพิธิภัณฑ์ลูฟว์-พพิธิภัณฑ์ออร์แซ-ล่องเรือบาโตมูซ 

08.00 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลงั
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ท่ีสดุของประเทศฝร่ังเศส ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้
สมยัแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญ  ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  อีกทัง้ยังเป็นท่ีจัดงาน
นิทรรศการตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงสหประชาชาติ ฯลฯ 



 

 

น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ
แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมีช่ือเสียงโดง่ดงัทัง้แง่มมุของประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างช่ือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นช้อปปิง้ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่ง
หนึง่ของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช้อปปิง้แบรนด์เนม ห้างนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่งประดบัดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ ออกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะท่ีนิยมกนัมากในฝร่ังเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตกแตง่ของ
อาคารโดยรอบใช้ลวดลายปนูปัน้และราวระเบียงโค้ง อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามตอ่เมืองท่องเท่ียว
อย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านีมี้ลูกค้าท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มี
สินค้าต่างๆท่ีทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galeries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม มีครบทกุย่ีห้อ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
  พักที่ Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 3 ปารีส-มงต์มาตร์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ห้างปลอดภาษี Duty Free 
 ช้อปป้ิงห้าง La Samaritaine 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

จากนัน้น าทา่นเท่ียวชมกรุงปารีส(Paris) น าทา่นสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮิต
ท่ีมีหอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทัง้วิว

ขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยู่ด้านหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวย
สไตล์ฝร่ังเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์
เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน 
พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานท่ีส าคญัของปารีส ได้รับ
การยอมรับให้เป็นประตชูยัท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนบัเป็นผลงานชัน้
ยอดจากศลิปินชัน้เย่ียม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมี
ช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ี
ท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ 
เช่น  ภาพวาดโมนาลิซ่ า  (Mona lisa) ,The Virgin and Child with St.  Anne, Madonna of the 
Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay 

หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ และ เป็นอนัดบัท่ี 10 ของโลก ตัง้อยู่
ริมแมน่ า้แซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แตต่อนนีก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมงานศลิปะทาง



 

 

ประวตัิศาสตร์ของฝร่ังเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชว์ไว้ท่ีน่ี มากกว่า 2,000 
ชิน้ รวมประติมากรรมตา่งๆ น าท่านช้อปปิง้ ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นห้างช่ือดงัใจกลาง
กรุงปารีสซึ่งคณุจะได้พบกบัสินค้าแบรนด์ชัน้น าตา่งๆ จากทัว่โลก ในราคาท่ีไม่แพง น าท่านช้อปปิง้ 
ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปารีส ท่ีน่ีมีเสน่ห์
ของอาคารแบบดัง้เดิม นัน่คือการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์
อนัโดดเดน่ของห้างสรรพสินค้าแหง่นี ้จนได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ในปี 
1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝร่ังเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แหง่ใหมท่ี่เน้นย า้ถึงเสน่ห์
ของชมุชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้

เลือกช้อปปิง้แบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนให้ได้ชมตลอดปี 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
  พักที่ Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 

 4  เมืองแม็ส-มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส-เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส-กรุงลักเซมเบร์ิก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง 23นาที) อีกหนึ่งเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศสโดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ



 

 

ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโมแซล (Moselle) และของแคว้นลอแรน (Lorraine) 
แคว้นท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าทา่นเก็บภาพด้านหน้า มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส (cathedrale Saint-Etienne) มหา
วิหารเก่าแก่ท่ีถกูสร้างขึน้ในชว่งศตวรรษท่ี 13 ในสไตล์กอธิค เป็นมหาวิหารท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น

หนึ่งในมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดในฝร่ังเศส โดยตวัอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมี



 

 

ความโดดเดน่ในเร่ืองหน้าตา่งกระจกสีท่ีสวยงามและใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของโลก ผ่านชม เทมเปิล
เนิฟเดอแม็ส (Temple Neuf de Metz)  โบสถ์โปรเตสแตนต์สไตล์นีโอ -โรมาเนสก์ (neo-
Romanesque) ท่ีสร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 1901 -1905 ตัง้อยู่ในสวนแห่งความรัก (Garden of 
Love) และได้รับการตัง้เป็นอนสุรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ ในวนัท่ี 6 มกราคม ปี 1930 เดินทางสู่ 

กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของยโุรป น าท่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยคุ ผ่านชมสะพานสมัย
โรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง 
พระราชวงัท่ีประทบัของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัย
โรมัน ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองท่ีบ้านเรือนตัง้เรียงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

  พักที่ Mercure Luxembourg off Kirchberg หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว   

 

    5 กรุงบัสเซลส์-จัตุรัสกรองค์ปราซ-อนุสรณ์อะโตเม่ียม-เกนต์-แอนต์เวร์ิป 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตัง้ส านกังาน
ใหญ่องค์การสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ น าท่านเดินชมจัตุรัสกรองค์ปราซ 
(Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
วฒันธรรม ประจ าเมืองท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นจตัรัุสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับ



 

 

การขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพืน้ท่ีส่วนกลางท่ีใช้เป็น

สถานท่ีจดังานเทศกาล อีเว้นท์ ท่ีพบปะสงัสรรค์ของคนในเมือง น าท่านถ่ายรูปคู่กบั แมนาคินพิส 
(Manneken Pis) อนสุาวรีย์หนนู้อยยืนฉ่ีสญัลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!! หอยแมงภู่อบไวท์ 
น าทา่นชมและถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินค้า
โลก “เอ็กซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถกูสร้างขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาด
ใหญ่กวา่โมเลกลุของจริงถึง 165 พนัล้านเทา่ 

เดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Gent) เป็นเมืองเล็กท่ีน่ารักแห่งเบลเย่ียม และมีความสวยอนัดบั3ของเบล
เย่ียมด้วย น าท่านชมเขตเมืองเก่า ย่านจตุรัสใจกลางเมืองซึ่ งเป็นที่ตัง้ของโบสถ์ St.Bavo’s 

Cathedral เป็นโบสถ์แบบกอธิคท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่ง และยงัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น มรดกโลก 



 

 

(Unessco) อีกด้วย ผ่านชม St.Michielsbrug Bridge สะพานเซนต์ไมเคิล เป็นสะพานหินโค้ง 
เป็นจดุชมวิวบรรยากาศโดยรอบนีไ้ด้อยา่งสวยงาม น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Leonardo Hotel Antwerpen หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

 



 

 

 6 แอนต์เวิร์ป-รอทเทอร์ดาม-กรุงเฮก-อัมสเตอร์ดัม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เมืองทา่ส าคญัทางตอนเหนือของประเทศเบลเย่ียม
ท่ีมีขนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองหลวง Brussels ซึง่ปัจจบุนั Antwerp ก็ถือ
เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัแห่งหนึ่งท่ีสามารถเดินทางจาก Brussels ด้วยรถไฟภายในเวลาแค่เพียง
ไม่ถึง 40 นาทีเท่านัน้ น าท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ชมจัตุรัสใจกลางเมือง Grote Markt ท่ีมี
สญัลกัษณ์อย่างอนุสาวรีย์ Brabo Fountain ท่ีแสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอนัแสนกล้าหารของ Brabo 
กปัตนัเรือชาวโรมนัท่ีสามารถตดัแขนของยกัษ์และขว้างลงแม่น า้ตามต านานของชาวเมือง  ผ่านชม 
Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สดุตระการตา ณ ใจกลางเมือง 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอทเตอร์ดัม (Rotterdam) เป็นเมืองท่าหลกัท่ีใหญ่อนัดบัสองของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มาส น าท่าน ชมเมืองรอทเตอร์ดมั ท่ีมีลกัษณะต่างจาก
เมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์ คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ผ่านชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส 
(The Kijk Kubus The Cubic Houses)  กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลงั ซึ่งได้รับรางวลั
ชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus 

Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ (Williems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึ่งเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ี
ถูกคัน่กลางด้วยแม่น า้มาสเข้าด้วยกัน ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองรอทเตอร์ดัม (City Hall Of 



 

 

Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเนเธอร์แลนด์ เป็นท่ีตัง้
ของรัฐบาลดตัช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทบัของพระราชินี
แห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย น าท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ท่ีกษัตริย์ใน
อดีตใช้เป็นท่ีวา่ราชการกบัข้าราชส านกั ภายในเป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยอาคาร  ตรงกลางมีน า้พสีุ
ทองสวยงาม ซึ่งเป็นท่ีประชุมของอัศวินในสมัยก่อน  แล้วน าท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ
พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เป็นท่ีเก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (SEAT OF 
INTERNATIONAL LAW)  ท่ี ตั ง้ กองบัญชาการของศาลยุติ ธ ร รมระหว่ า งประ เทศ  ศาล
อนญุาโตตลุาการถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอนัล า้คา่  น าท่านเดินทางสู่
เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองท่ีสวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองหลวงของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ช่ือเมืองนัน้ก็น ามาจากช่ือแมน่ า้ Amstel รวมกบัค าวา่ Dam ท่ีหมายถึงเข่ือนของแม่น า้ 
Amstel จงึกลายเป็นช่ือเมือง Amstelreadamme โดยแตเ่ดมิอมัสเตอร์ดมัเป็น 

หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบนัอมัสเตอร์ดมัเป็นศนูย์กลางทางการเงินและการค้าเพชร
ของโลก ท่ีส าคญัได้ถกูขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก้ 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (2คืน) 

 

 7 อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น (ล่องเรือ)-หมู่บ้านกังหันลม-ดัมสแควร์-ย่าน Red Light Street  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น Unseen หมู่บ้านท่ีแอบซ่อนอยู่ ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ
หรือความวุ่นวายใด ๆ มีแตล่ าคลองน า้ใส เรือพายล าน้อย ต้นไม้ใบหญ้า และอากาศบริสทุธ์ิเป็นดัง่
สวรรค์ส าหรับการพกัผอ่นแบบสโลว์ไลฟ์อยา่งแท้จริง แถมพเิศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น 
หมู่บ้านกีธูร์นมีผู้คนอาศยัอยู่ราว ๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ท่ีมีฐานะดี บ้านแตล่ะหลงัมีการ

ออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวนัตกท่ีแสนน่ารัก อบอุ่น มีคลองขนาดเล็กท่ีมีความ
ยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตวัไปทั่วหมู่บ้าน มีสะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพานไว้เช่ือม
ระหวา่งบ้านเรือนเข้าหากนั ชาวบ้านท่ีน่ีใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสญัจรเท่านัน้ มีร้านอาหาร
ท่ีตกแตง่สไตล์นา่รักอบอุน่ท่ีมีอาหารพืน้เมืองอร่อย ๆ กลิ่นไอดตัช์ (Dutch) แท้ ๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเท่ียวชมธรรมชาติแบบฮอลแลนด์แท้ ๆ ท่ี หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaan Schan) ซึ่งมี 

การอนรัุกษ์กงัหนัลมและบ้านเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด์ เป็นหมู่บ้านท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้ Zaan ไม่ไกล
จากตวัเมืองอมัสเตอร์ดมั ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งท่ีรวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่าง
เข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน า้ สวนเล็ก ๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหนัลมเก่าแก่ กังหนัลม
สวย ๆ แบบดัง้เดิม โดยกังหันลมท่ีน่ีเป็นกังหันท่ียังใช้งานได้ ท าหน้าท่ีเล่ือยไม้ บดเม็ดสี บดพืช 
น า้มนั ฯลฯ นบัเป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีคลาสสิคและน่าสนใจมาก ยงัมีรองเท้าอีกท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ทา่นได้เดนิเท่ียวชมบรรยากาศอนัสดช่ืนบริสทุธ์ิทา่มกลางทุง่หญ้าเขียวขจี 



 

 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองอัมสเตอร์ดัม ผา่นชมจัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) ศนูย์กลางของ
เมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองท่ีหลยุส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวงัหลวงในชว่งท่ีจกัรพรรดิโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรือง
อ านาจ แวะถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือ
ท่ีเรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานท่ีอันงดงามหรูหรา ตัว
อาคารได้รับการออกแบบอย่างโอ้อ่าสะท้อนถึงอ านาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทอง
ดตัช์ เป็นหนึ่งในสามพระราชวงัในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) 
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรีท่ีผู้ เยือนเมืองอมัสเตอร์ดมั มีร้านค้าร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิม
มากมายตลอดสองฝ่ังเส้นทาง และย่านนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอมัสเตอร์ดมันัน้ก็
คือ โบสถ์Oude Kerk ท่ีสร้างขึน้เม่ือศตวรรษท่ี 14  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
 
 

 8 ล่องเรือหลังคากระจก-สวนพฤกษชาตเิคอร์เคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัม(สนามบนิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลดัเลีย้วเข้าตามล าคลอง สมัผสัชีวิต

ความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และ
ทศันียภาพของบ้านเรือนอนัสวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ์  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ (KEUKENHOF)  ชมสวนดอกทิวลิป ซึ่ง
บานสะพร่ังหลากหลายสีสนัตระการตาท่ียาวนบัสิบกิโลเมตร ท่ีท่านจะประทบัใจไปอีกนาน ให้ท่าน
ได้เดินเล่น และถ่ายรูปคูก่บัดอก ทิวลิป ท่ีได้รับการดแูลรักษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจกภายในสวน

พฤกษชาต ินอกจากนีย้งัมีดอกไม้เมืองหนาวแสนสวยงามนา่รัก เชน่ ลิลล่ี ไฮเดรนเยีย ไฮยาซินน์ฯลฯ
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเหล่าพฤกษชาติมากมาย พร้อมเก็บภาพความประทบัใจจนเต็มอ่ิม ได้
เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัมสเตอร์ดัม เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั  
 

22.00 น. ออกเดินทางจากเมืองอมัสเตอร์ดมั กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่  

EK150 (22.00-07.45+1) / EK372 (09.30-18.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.40 
ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 9 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

รายละเอียดเที่ยวบิน ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
BKK-CDG 20:20-00:35 // 03:20-08:00 
AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 

22-30 มีนาคม 66 89,999.- 89,999.- 25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 05-13 เมษายน 66 89,999.- 89,999.- 25,000.- 



 

 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 10-18 เมษายน 66 99,999.- 99,999 25,000.- 

BKK-CDG 20:20-00:35 // 03:20-08:00 
AMS-BKK 15:20-23:59 // 02:50-12:15 12-20 เมษายน 66 97,999.- 97,999 25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 26 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 92,999.- 92,999.- 25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 27 เมษายน-05 พฤษภาคม 66 92,999.- 92,999.- 25,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 
เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรป Etats Schengen 



 

 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 
2,500,000 บาท ไม่คุ้ มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
5. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ
อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าสามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซา่ได้ทนัที 



 

 

5. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทัง้หมดก่อน ตาม
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กับทางสายการ
บนิและผลของวีซา่ของทางไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 



 

 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ า เป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เอกสารปลอม นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมกด
หรือคา่มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
อาทิ เช่น กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในส่วนของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตัว๋
รถไฟ เป็นต้น  

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 



 

 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 



 

 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องท่ีเป็นห้อง
เด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะมีในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัตวีิซ่า 
 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบริษัทไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ เงินคา่สมคัรย่ืนวีซ่าทางสถานทตูเป็นผู้ เก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่านแตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เน่ืองจากผู้ เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซา่และคา่บริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผู้ เรียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใช้เดนิทางได้หากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 



 

 

3. ส าหรับท่านท่ีพ านักอาศยั ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าด้วยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือตรวจสอบวา่สามารถใช้ได้ 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


