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วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ – ดไูบ - กรุงบรสัเซลส ์(เบลเยยีม) 

07.00 น. 
 

พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T  สายการบิน Emirates Airline เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก
ในเรื่องสมัภาระ และการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

09.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส ์โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 375 / EK 181 (09.30-13.00/14.20-19.20) 

19.20 น. ถึงท่าอากาศยานบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ รถรอรบัแลว้เดินทางสู่โรงแรมที่
พกั 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Holiday Inn Hotel Brussels Airport, an IHG Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ี 2 บรสัเซลส ์(เบลเยี่ยม) - เมืองมรดกโลกบรูจก ์- โบสถพ์ระโลหิต 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม (Atomium) แลนดม์ารค์ที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของบรสัเซลส ์เขา้สู่ย่านเมืองเก่า อาคาร
บา้นเรือนไดร้บัการอนุรกัษ์ไวจ้ากรฐับาล จตัุรสักรองปลาซ (Grand Place) จตัุรสัอนังดงามที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป รูปป้ัน
แมนเนเกน้พิส เด็กนอ้ยที่โด่งดงั เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซือ้สินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยียมผลิตช็อคโกแลตก
ว่า 172,000 ตนัต่อปี, เบียรเ์บลเยียมมีมากกว่า 80 ชนิด, ผา้ปักลกูไม,้ หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอรอ่ยที่หาชิมไดไ้ม่ยาก 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองบรูกจ ์เมืองที่งามสง่าลอ้มรอบดว้ยสะพานเล็ก ๆ ท่ีตัง้ครอ่มอยู่เหนือล าคลอง บา้นหลงัคาทรงจั่วและสนาม
หญา้อนัเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นไดท้ั่วเมือง ป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษที่ 13 ยงัอยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ ์
Church of Our Lady โบสถแ์ม่พระที่มีหอสงูสรา้งดว้ยอิฐ 122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างในยุคนัน้ นอกจากนีย้งัมีรูป
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แกะสลกัมาดอนน่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดบัโลก ศาลาว่าการเมืองแบบโกธิค อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 
และหอระฆัง (Belfry) สูงถึง 83 เมตร โบสถพ์ระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) คนมากกว่า 50,000 คน
จากทั่วโลกจะเดินทางมาแสวงบญุที่โบสถแ์ห่งนีเ้พื่อเขา้รว่มการฉลอง Ascension Day ในช่วงฤดใูบไมผ้ลิ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Velotel Brugge **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ี 3 บรูจก ์– ซิตีท้วัรเ์มืองเกนท ์– แอนตเ์วิรป์ ภมูิภาคซานสคนัส ์– ไลเดน 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ เมืองเกนท ์เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุและมั่งคั่งที่สดุในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทัง้เมืองปดูว้ยหินแบบโบราณใน
สมัยยุคกลาง ปราสาทท่านเคานท ์ป้อมปราสาทในยุคกลางที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1180 ชมหอระฆงัประจ าเมือง The 
Belfly เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้าความสงู 91 เมตร ดา้นล่างนัน้เป็นหอประชมุสงฆท์ี่มีมาตัง้แต่ค.ศ. 15 เดินเล่นชมถนน 
The Graslei และ The Korenlei ถนนเก่าแก่ของเมือง เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุค
กลางเรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน 
 เดินทางสู่ แอนตเ์วิรป์ ใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สดุตระการตา จตรุสั Grote 
Markt ที่รายลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมสดุยิ่งใหญ่อลงัการ อนุสาวรีย ์Brabo Fountain ที่แสดงใหเ้ห็นถึงวีรกรรมอนัแสน
กลา้หาญของ Brabo กัปตนัเรือชาวโรมนัที่สามารถตดัแขนของยกัษ์และขวา้งลงแม่น า้ตามต านานของชาวเมือง ผ่านชม
พิพิธภณัฑศ์ิลปะ The Rubens House และ Antwerpen-Centraal สถานีรถไฟประจ าเมือง Antwerp ที่ตกแต่งไดส้วยงาม
อลงัการมากจนกลายมาเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัของเมือง 
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เนเธอรแ์ลนด ์ดินแดนแห่งกังหนั แมก้ังหนัโบราณจะหายไปเป็นจ านวนมาก แต่กังหนัลมผลิตไฟฟ้าบ่งบอกถึง
การใชพ้ลงังานจากธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้ภมูิภาคซานท่ีเมืองซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์
เปิด ใหท้่านไดเ้ขา้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์ที่นี่ยงัคงใชก้ังหนัลมในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 
17-18 โดยท าหน้าที่ผลิตน้ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมู่บา้นแห่งนีย้ังมีพิพิธภัณฑ์ที่
น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอรี่ ชีสฟารม์ โรงหีบน า้มนั (Oil Mill) ลว้นแต่ใชพ้ลงังานจากกงัหนัลมทัง้สิน้ ยามเย็นน าคณะ
สู่เมืองฮารเ์ล็ม อีกหน่ึงเมืองโรแมนติกของฮอลแลนด ์

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Sassenheim-Leiden **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (นอกกรุงอมัสเตอรด์มั) 

 

วนัท่ี 4 สวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ - อมัสเตอรด์มั - จตรุสัแดม - ล่องเรือหลงัคากระจก – สถาบนัเจียระไนเพชร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่หมู่บา้น Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลกูดอกไมเ้มืองหนาวในไรก่วา้ง สวนเคอเคนฮอฟ สถานท่ีจดัแสดง
ดอกทิวลิปหลากหลายสายพนัธุร์ะดบัโลก ตื่นตาตื่นใจกบัแปลงทิวลิปที่ชดูอกอวดสีสนั หลาก หลายสวยงาม ในแต่ละปีจะ
มีสายพนัธุใ์หม่ๆเกิดขึน้ นอกจากนีภ้ายในสวนที่กวา้งใหญ่แห่งนี ้ยงัร่มรื่นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่แผ่กิ่งกา้นเป็นแถวเรียงราย
ตลอดแนว บงึใหญ่ใหค้วามชุ่มชืน้ สดชื่น และพนัธุไ์มด้อกอื่นๆ อีกมากมายที่เปล่ียนสถานท่ีแห่งนีใ้หก้ลายเป็นสวรรคข์อง
คนรกัดอกไมจ้รงิๆ อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพสวยๆ ไวเ้ป็นท่ีระลกึ  
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(ช่วงเทศกาลดอกทิวลิป 23 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2023) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เที่ยวชมกรุงอัมสเตอรด์ัม แมไ้ม่ใช่เมืองหลวงแต่ก็จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก บรรยากาศการล่องเรือ
หลงัคากระจก เรือจะล่องไปตามล าคลอง ที่จะใหท้่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัต ์ถกูสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17-18 มี
เอกลกัษณพ์ิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชัน้บนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์ิเจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรือผ่าน
เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง อยู่ในเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม เรือจอดส่งท่านที่ สถาบัน
เจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดร้บัการยกย่องว่าดีที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูช้านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนใหเ้ป็นอญัมณีที่มี
ค่าที่สดุ ปัจจุบนัสถาบนัเพชรแห่งนีม้ีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหล่ียม) ที่มีใบรบัรองดว้ย 
Certificate จากบรษิัทฯ เขา้สู่ย่านใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ จตัรุสัแดม เขตย่านใจกลางเมอืงที่นกัท่องเที่ยวนิยมในการ
มาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลางจตัรุสั Red Light District และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลาย
รูปแบบ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Sassenheim-Leiden **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (นอกกรุงอมัสเตอดมั) 

 

วนัท่ี 5 กรุงอมัสเตอรด์มั เมืองกีธูรน์ - ชอ้ปป้ิง Designer Outlet Roermond – โรมองต ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
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08.00 น. เดินทางสู่ หมู่บา้นกีธูรน์ (Giethoorn) หมู่บา้นแห่งสายน า้ ไดร้บัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์ เนื่องจากเป็นหมู่บา้นไร้
ถนนผูค้นที่นี่สญัจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลดัเลาะอยู่รอบหมู่บา้น บา้นทุกหลงัจะมีเรือเป็นพาหนะประจาครวัเรือน
นั่นเอง น าท่านล่องเรือชมทศันียภาพอนัสวยงามภายในหมู่บา้น รวมถึงดอกไมท้ี่ผลิบานรอนกัท่องเที่ยวผูม้าเยือน อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เอ๊าทเ์ล็ทชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่มีขนาดใหญ่ ภายในเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 186 รา้น 
แบรนด์เ นมชื่ อดังอาทิ  Michael Kors / Polo Ralph Lauren / Prada , Coach / Longchamp / Adidas / Armani / 
Burberry / Gucci / Dolce and Gabbana 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Grand Hotel Valies Roermond **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ี 6 อนัซีนเยอรมนี – ปราสาทเอ็ลทซ ์-  ค็อกเคิม (Cochem) – เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น า้ Moselle – ราชรฐัลกัเซมเบิรก์ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. น าท่านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น UNSEEN GERMANY เดินทางสู่ปราสาทเอ็ลทซ ์Burg Eltz (208 ก.ม.) ปราสาท
ยุคกลางถือได้ว่าเป็น Unseen ในโลกโซเชียลที่รอ้นแรงในขณะนี ้ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น้ามอแซล เป็น
กรรมสิทธ์ิของตระกลูขนุนางเก่าแก่ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษท่ี 12 จนถึงปัจจบุนั รอบปราสาทมีแม่นา้เอ็ลซบ์คั (Elzbach) ไหล
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ผ่าน ส่วนท่ีเก่าแก่ที่สดุของปราสาทสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ปราสาทนีเ้คยปรากฏอยู่บนธนบตัร 500 มารค์ระหว่างปี 
ค.ศ. 1965–1990 แลว้เดินทางต่อสู่เมืองค็อกเคิม (Cochem) 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าเที่ยวชมเมืองค็อกเคิม เมืองอนัซีนที่การท่องเที่ยวโปรโมทเป็นอย่างมากในตอนนี ้Markplatz จตรุสักลางเมือง เป็นท่ีตัง้
ของ Cochem City Townhall อาคารแบบเก่าและบา้นเรือนในสไตล ์half-timbered ลอ้มรอบจตรุสั เขา้สู่ถนน Bernstrabe 
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง สองข้างทางมีรา้นค้า รา้นอาหาร โบสถ์ St. Martin แล้วน าท่านไปถ่ายรูปที่สะพาน 
Skagerak-Brucke เราสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมือง ที่มีปราสาทปราสาทไรชสบวรก์ Reichsburg ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่
ดา้นหลงัไดอ้ย่างสวยงาม ปราสาทสไตลน์ีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) ตัง้อยู่บนเนินเขาริมแม่น า้มอแซล ลอ้มรอบดว้ยเมือง
เก่าบรรยากาศสดุโรแมนติก เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายนุบัพนัปี มีประวตัิที่ยาวนาน โดยสนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1100 ไดร้บัความเสียหายจากสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 และถูกบูรณะใหม่อีกครัง้ในช่วงปี ค.ศ. 1868 -1877  แลว้
เดินทางสู่ ราชรฐัลกัเซมเบิรก์ เป็นประเทศผูก้่อตัง้ประชาคมยุโรป มีรายไดป้ระชาชาติต่อหวัสงูที่สดุในสหภาพยุ โรป เป็น
ศนูยก์ลางการเงิน การธนาคารท่ีส าคญัของโลก มีประชากรเพียง 635,000 คน 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั NH Luxembourg **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ี 7 เที่ยวลกัเซมเบิรก์ - แฟรงคเ์ฟิรต์ - เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
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09.00 น. น าเที่ยวชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิรก์ , มหาวิหารโนตเตรอดาม , พระราชวังหลวงแกรนด์ดูคัล, ป้อมปราการแห่ง
ลกัเซมเบิรก์ หรือที่เรียกกันว่ายิบรอลตารแ์ห่งภาคเหนือ ตัง้อยู่บริเวณเมืองเก่าแห่งมรดกโลก , ก าแพงคอรร์ชิ ไดร้บัสมญา
นามว่า ระเบียงที่สวยที่สดุในยโุรป ตัง้อยู่บริเวณป้อมปราการ Chemin de la Corniche สรา้งโดยฝีมือช่างชาวสเปน และ
ฝรั่งเศสเป็นระเบียงทอดยาวไปตามแม่น า้อลัแซตต ์ไหลผ่านหบุเขาเพทรสั ตื่นตาตื่นใจไปกบัความอลงัการของสะพานหิน
โคง้ขนาดใหญ่ที่สดุในโลก หรือ สะพานอะโดฟี หนึ่งในสญัลกัษณข์องลกัเซมเบิรก์ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่นครแฟรงคเ์ฟิรต์ ศูนยก์ลางทางการพาณิชย ์การเงิน การคา้ ของเยอรมนี น าท่านเที่ยวชมจตัรุสัโรเมอร ์
เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการหลังใหญ่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรอ์ันยาวนานกว่าหกศตวรรษ ตัง้อยู่ฝ่ังตรงขา้ม  โรเมอรเ์ป็น
เสมือนศูนยก์ลางของย่านเมืองเก่า หมู่ตึกที่มีหนา้จั่วสามเหล่ียมแปลกตา “Zum Römer” และออสไซเลอหรือระเบียง
ตะวนัตก ซึ่งก็คือบา้นกึ่งไมซุ้งแบบเยอรมนัดัง้เดิมที่ปลกูเรียงกันเป็นแถว บา้นเหล่านีเ้ดิมสรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 15 
และ 16 และสรา้งขึน้ทดแทนในช่วงปี 1980 ตามแผนฟ้ืนฟสูถานท่ีท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตรห์ลงัจากตวับา้นไดร้บัความ
เสียหายจากการทิง้ระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ถัดไปเป็นมหาวิหาร St. Bartholomew หรือ Dom อันเป็นมหา
วิหารของเมือง อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่านแบรนดเ์นมชื่อดงั 

18.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

19.00 น. ไดเ้วลาออกเดินทางสู่สนามบินนครแฟรงคเ์ฟิรต์ มีเวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund 

22.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 048 / EK 372  
(22.20-06.40+1/09.40-18.55+1) 

วนัท่ี 8 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ 

18.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหตุ     ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 30 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้
ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่เกิดเหตุการณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถ
เดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ  ที่ช  าระแลว้ เพราะ
ทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ 
เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

PERIOD 
Tour Fare 

ADL 
CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

25 มี.ค. – 1 เม.ย. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -30,000.- / -22,500.- 
1 – 8 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -30,000.- / -22,500.- 

** 7 – 14 เมษายน 2566 ** 115,000.- 103,500.- 92,000.- 18,500.- 15,000.- -40,000.- / -30,000.- 
10 – 17 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -40,000.- / -30,000.- 
11 – 18 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -40,000.- / -30,000.- 
12 – 19 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -40,000.- / -30,000.- 
22 - 29 เมษายน 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 
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29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 

4 – 11 พ.ค. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 

6 – 13 พ.ค. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 

7 – 14 พ.ค. 2566 105,000.- 94,500.- 84,000.- 18,500.- 15,000.- -31,000.- / -24,000.- 

ค่าทวัรร์วม : 

✔ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่11 กรกฎาคม 2565 

✔ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 10-14 ทา่นใชร้ถขนาด 28 ที่นั่ง / 15 ทา่นขึน้ไปใชร้ถขนาด 49 ที่นั่ง 

✔ ค่าล่องเรือหมู่บา้นกีธูรน์ 

✔ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

✔ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ท่านมีขอ้จ ากดัในการ
รบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพื่อความเหมาะสม 

✔ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าธรรมเนียมวีซา่เยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเกน้)  

✔ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะ/
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่า
รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 2,000,000 บาท รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 40,000 บาท ทัง้นี ้
ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✔ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

🗷 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

🗷 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 

🗷 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่ง
เดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบับรษิัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและเชื่อถือ
ได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ า
ล่วงหนา้ 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และ
กรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่น
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
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ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 3 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 50 วนั  **คืนเงินมดัจ า** 
(หกัคา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยไปแลว้) 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั **คืนเงินมดัจ า 50%** 

● ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินคา่ทวัร*์* 

● การจา่ยคา่บรกิารคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวมคี่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจรงิเพื่อการเตรียมการจดัน าเที่ยว  
ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่าย ทัง้นีใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเครื่องบนิ 
3. ค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นอื่น 
ในกรณีคา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึง่สงูกวา่เงินค่าบรกิารท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได ้

● หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

● หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอ
แนะน าใหท้า่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 
● บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 
15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ และทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากท่านถกู
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ทา่นช าระ
มาแลว้ 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่น
ต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านัน้ และหากทา่นไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND 
ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 
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ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 

คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์
ส่วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 

เอกสารในการยื่นขอ วีซ่าประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใชเ้วลายื่นประมาณ 15-30 วนัท าการ 
(ไม่รวมเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 

ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า ทุกท่านตอ้งแสดงตนที่ VFS เนเธอรแ์ลนดเ์พื่อท าการ สแกนลายนิว้มือดว้ยตวัเอง 

● พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีีซา่ในกลุม่
ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนมุตัิวซี่า 
● รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 
รูป / **กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอย่างรูปถา่ย** 
● ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนา
สตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบรบิรูณ ์
● หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา  
● กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 6  เดือน 
พรอ้มวตัถปุระสงค ์ 
● หนงัสือรบัรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มที่มีการ
เขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่
เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจากทาง
ธนาคารว่าเป็น sponsor พรอ้มระบชุื่อของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให ้***สถานทตูไม่รบับญัชกีระแสรายวนั*** 
● กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้ ทาง
บรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
● กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ  
● กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่ บิดา, มารดา 
จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 
● การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวี
ซ่า สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนยีมที่ไดช้ าระไปแลว้ 
● ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง  
และเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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