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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) 
เที่ยวบินที่ TG920 (23.45-06.15(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 2 แฟรงคเ์ฟิรต์-เมืองโรเธนเบริก์-ไฮเดลเบริก์-ปราสาทไฮเดลเบริก์ 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู ่เมืองโรเธนเบิรก์ (ระยะทางประมาณ 
177 กม. ใชร้ะยะเวลาเดินทาง 1 ช.ม. 50 นาที) ใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชม เมืองโรเธนเบิรก์ ออบ เดียร ์
ทิวเบอร ์UNSEEN (เมืองแห่งเทพนิยาย มีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเที่ยว พรอ้มชมเมืองครึ่งวนักนัอย่างจุ
ใจ เมืองอนัแสนน่ารกัดจุเทพนิยาย เมืองนีเ้ป็นเมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแควน้บาวาเรียที่ยังคง
ความสมบูรณแ์บบมาถึงยุคปัจจุบนั ดว้ยป้อมก าแพงเมืองสภาพสมบูรณท์ี่ลอ้มรอบเมืองที่เต็มไป

ดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส ์รวมไปถึงบา้นเรือนที่ถูกสรา้งในรูปแบบ
เยอรมนัขนานแทเ้อาไวต้ั้งแต่โบราณ ท าใหท้ี่นี่กลายเป็นเมืองประวัติศาสตรอ์นัแสนโรแมนติกและ
สมบูรณม์ากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีและสามารถรอดพน้จากสงครามโลกมาได้ น าคณะเดินชม
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ย่านเมืองเก่าของเมืองโรเธนเบิรก์ ที่ตัง้อยู่ภายในก าแพงเมืองโบราณ โดยลกัษณะของก าแพงที่
ลอ้มรอบเมืองเก่าจะเชื่อมต่อถึงกนัหมดทุกดา้น ตรงนีจ้ะมีทางใหเ้ราเดินลดัเลาะไปตามทางเดินไม้
บนก าแพงเมืองรอบ ๆ ไดด้ว้ย ซึ่งระหว่างทางเราก็จะเจอกบัประตเูมืองแลว้ก็หอคอยอีก 8 จุด ส่วน
ภายในก็จะเป็นอาคารบา้นเรือนในยุคกลางที่ก่อสรา้งดว้ยอิฐหลากสีสนั ก่อนจะมงุดว้ยหลงัคายอด
แหลมสีสม้อีกที ดูแดงเถือกไปทั่วทุกมุมถนนเลยทีเดียว เต็มไปดว้ยรา้นขายสินคา้ที่ระลึก รวมทั้ง
สถานที่ส  าคญั ๆ ต่างที่เปิดใหน้กัท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมความงามได ้และหา้มพลาดชมไฮ
ไลทส์  าคัญของเมือง เรียกว่า Plonlein เพลินไลน์ มุมที่สวยที่สุดของเมือง ซึ่งว่ากันว่าที่นี่คือจุดที่
นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปมากที่สุดจุดหนึ่งในเยอรมนี จนในที่สุดมันก็กลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองนีไ้ปแลว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) (ระยะทางประมาณ 164 กม. ใชร้ะยะเวลาเดินทาง 1 

ช.ม. 50 นาที) เมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวิรท์เทมแบรก์ บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์
ซึ่งเป็นรฐัทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี  โดยที่เมืองหลวงของรฐันีคื้อเมืองสตุ๊ดการท์ 
เมืองไฮเดลเบิรก์มีความน่าสนใจมากทัง้ประวัติศาสตรข์องเมือง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งใน
อดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาที่ส  าคัญของเยอรมัน เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเด
ลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนกัท่องเที่ยว
นบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนีเ้ดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG)  

น าท่านขึ้นรถรางโดยที่ไปที่สถานีปราสาทก่อน จากนั้นไปยังสถานี Molkenkur และในที่สุดก็ถึง
ยอดเขา Königstuhl (King's Chair) ที่ความสงู 400 เมตรหรือ 1,300 ฟตุ หบุเขาเนคคาร ์เพื่อเขา้ชม 
ปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) เป็นปราสาทเก่าในเมืองไฮเดิลแบรค์ ประเทศเยอรมนี 
เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสรา้งจากยุคเรอแนซ็องสท์ี่ส  าคญัที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ไม่ปรากฏ
หลักฐานว่าปราสาทแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อใด แต่ปราสาทหลังนีไ้ดร้บัการกล่าวถึงครัง้แรกในปีค.ศ. 
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1214 เมื่อจกัรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งโรมนัอนัศกัดิ์สิทธิ์ ไดพ้ระราชทานปราสาทหลงันีใ้หแ้ก่ลดุวิจที่ 1 
ยุกแห่งบาวาเรีย ตัง้แต่นัน้มา ปราสาทหลงันีก้็อยู่ในการครอบครองโดยตระกูลวิทเทลสบ์คั จากการ
ที่ปราสาทขนาดนีม้ีขนาดใหญ่และตัง้อยู่บนเชิงเขา หนา้ปราสาทมีแม่น า้เนคคารไ์หลผ่าน ปราสาท
หลงันีจ้ึงเป็นปอ้มปราการอย่างดีในการปอ้งกนัขา้ศกึ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel NH Heidelberg, Heidelberg หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 3 แฟรงคเ์ฟิรต์-เมืองบอบพารด์-เขตเซนตก์อร-์เมืองโคโลญจน-์มหาวหิารเมืองโคโลญจน ์
ดุสเซลดอรฟ์-พระราชวังเยเกอรฮ์อฟ-ศาลาว่าการเมืองดุสเซลดอฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่เมืองบอบพารด์ เมืองเล็ก ๆ รมิแม่นา้ไรน ์พรอ้มน าคณะล่องเรือชมความสวยงาม

สองฟากฝ่ังแม่น า้ไรนท์ี่มีเรื่องราวของปราสาทต่าง ๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุค
โรมันและชาวเยอรมนีเผ่าต่าง ๆ ที่ยังคงมีมนตเ์สน่หอ์ย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น า้แห่งนีย้ังก่อใหเ้กิด

เรื่องราว ต านานและบทเพลงต่าง ๆ ที่ท าให้ผู ้คนหลงไหล ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวิว
ปราสาทเก่าแก่มากมาย และหนา้ผาลอเรไล อนัเป็นต านานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผูค้นที่เดินทาง
โดยเรือผ่านแม่น า้สายนี ้เขา้สู่เขตเซนตก์อร์ เมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich 
Heine เป็นเมืองที่ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงใหภ้าพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน 
ค.ศ. ที่ 19 เมืองส าคญัส าหรบัการจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจ าปีริมฝ่ังแม่น า้ไรน ์และยงัลือชื่อ
ดา้นเหลา้องุ่นคุณภาพสงูของเยอรมัน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับวิวทิวทัศนท์ี่สวยงามบนเรือจนกระ
ทั่งเรือจอดเขา้สูฝ่ั่งมีเวลาชอ้ปป้ิงของพืน้เมือง อาทิ มีดตราคนคู่ นาฬิกาคุ๊กคขูองแท ้ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน(์Cologne) ระยะทาง 129 กม. ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชม. 25 นาที เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอรล์ิน ฮัมบูรก์ และมิวนิก 
และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรฐันอรท์ไรน์-เวสตฟ์าเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สรา้งโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตรย์้อนไปถึง ค.ศ. 50 เมือง
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โคโลญจนต์ัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ไรน ์มีมหาวิหารโคโลญซึ่งเป็นโบสถศ์าสนาคริสตน์ิกายโรมนัคาทอลิกที่
มีชื่อเสียง ชาวเยอรมนีเรียกโคโลญ ว่า “เคิลน์” มีมหาวิหารขนาดใหญ่อลงัการที่สดุในยุโรปเรียกกนั
ว่า เคิลน์โดม ลกัษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด 
น าท่านเดินชมความสวยงามสะพานโฮเอินซอลเลิรน์(Hohenzollern Bridge) สะพานขา้มแม่น า้
ไรน ์(Rhine River) และเป็นแลนดม์ารก์ของเมืองโคโลญเคียงคู่กับมหาวิหารโคโลญ สะพานแห่งนี ้
นอกจากจะเชื่อมพืน้ที่กลางเมืองทัง้สองฝ่ังแม่น า้เขา้ไวด้ว้ยกัน แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมของเหล่าคู่รกัที่นิยมมาคลอ้งกุญแจแห่งความรกั ( love locks) บริเวณรัว้บนสะพานแห่งนี ้น า

ท่านชมความสวยงามที่ดา้นหนา้โบสถเ์กรทเซนตม์ารต์ิน(Great St Martin Church) โบสถน์ิกาย
โรมนัคาทอลิก ย่านเมืองเก่าริมแม่น า้ไรน ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ยุคกลางดว้ยสถาปัตยกรรมที่มีลกัษณะโดด
เด่น มีหอคอยสี่ทิศล้อมรอบหลังคาโบสถ์ยอดแหลมประดับด้วยไม้กางเขนที่ด้านบน สามารถ
มองเห็นไดจ้ากริมแม่น า้ไรน ์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ยอดนิยมของเมืองโคโลญจน ์น าท่านชม
ความสวยงามดา้นหนา้มหาวิหารโคโลญจ(์Kolner Dom) มหาวิหารแห่งนีม้ีความยิ่งใหญ่ ถกูสรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1248 ดว้ยศิลปะสไตลโ์กธิก จึงกลายเป็นแหล่งรวมศาสนสถานศูนยก์ลางของคริสต์
ศาสนาโรมันคาทอลิก บริเวณดา้นหนา้จะมีรูปป้ันแกะสลกันักบุญ วัสดุที่ใชเ้ป็นหินทรายขาว สิ่งที่
มหัศจรรยข์องวิหารแห่งโคโลญจน ์ปัจจุบนัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก
องคก์ารยเูนสโก ปี ค.ศ.1996 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองดุสเซลดอรฟ์(Dusseldorf) เมืองประวติัศาสตรน์บัแต่ยุคสมยัปี 1,100 เมือง
หลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟชั่นของเยอรมนี น าท่านชม
ดา้นหนา้พระราชวังเยเกอร์โฮฟ(Jagerhof) พระราชวังแห่งนีเ้ป็นที่ตัง้ของพิพิธภัณฑเ์กอเธ่และ
มูลนิธิเอิรน์สช์ไนเดอร ์นิทรรศการในอาณาเขตของพระราชวังซึ่งอุทิศใหก้ับชีวิต เสน้ทางปรชัญา 
และการวิจยัของ Johann Goethe นกัปรชัญาชาวเยอรมันผูย้ิ่งใหญ่ พิพิธภณัฑไ์ม่ไดม้ีเพียงสิ่งของ
ส่วนตัว จดหมาย และตน้ฉบบัของผูคิ้ดเท่านัน้ ที่นี่คุณยังสามารถดูภาพประกอบเหนือจริงส าหรบั
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งานที่มีชื่อเสียง "เฟาสต"์ หรือชื่นชมคอลเล็กชั่นสินคา้หรูหรา น าชมดา้นหนา้ศาลาว่าการเมืองดุส
เซลดอร์ฟ(City Hall) ถูกสรา้งขึน้ในช่วงตน้ยุค 70 ศตวรรษที่ 16 และเป็นเวลากว่า 400 ปี เป็น
สถานที่จดัการประชุมสภาเทศบาลเมือง รูปแบบหลกัในการออกแบบอาคารคือยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 
โดยมีองคป์ระกอบเล็กๆ ของสไตลโ์กธิกตอนปลาย เป็นโครงสรา้งที่ซบัซอ้นของปีกสามปีกที่จดัเรียง
เป็นตวัอกัษร P ปีกหลกันัน้เก่าที่สดุ โดยยงัคงรกัษารูปลกัษณด์ัง้เดิมเอาไวใ้หม้ากที่สดุเท่าที่จะมาก
ได ้ทัง้ในการออกแบบภายนอกและในการตกแต่งภายในใหอิ้สระท่านเดินเล่นชมรา้นคา้ รา้นขาย
ของที่ระลกึ และเก็บภาพเมืองเก่า 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Wyndham Garden, Duesseldorf หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 ดุสเซลดอรฟ์-หมู่บ้านกีธูรน์-ล่องเรือชมหมู่บ้าน-อัมสเตอรด์ัม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูรน์ Unseen หมู่บา้นที่แอบซ่อนอยู่ ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ
หรือความวุ่นวายใด ๆ มีแต่ล าคลองน า้ใส เรือพายล านอ้ย ตน้ไมใ้บหญา้ และอากาศบริสทุธิ์เป็นดั่ง
สวรรคส์  าหรบัการพกัผ่อนแบบสโลวไ์ลฟ์อย่างแทจ้รงิ แถมพิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ 
หมู่บา้นกีธูรน์มีผูค้นอาศัยอยู่ราว ๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บา้นแต่ละหลงัมีการ
ออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวันตกที่แสนน่ารกั อบอุ่น มีคลองขนาดเล็กที่มีความ

ยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมู่บา้น มีสะพานไมท้รงสวยมากกว่า 170 สะพานไวเ้ชื่อม
ระหว่างบา้นเรือนเขา้หากนั ชาวบา้นที่นี่ใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางสญัจรเท่านัน้ ไม่เวน้แมแ้ต่
บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน และนี่ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่แสนมีเสน่หข์อง
หมู่บา้นกีธูรน์ จะไดร้บัการขนานนามว่าเป็น เวนิซแห่งเนเธอรแ์ลนด์ ในปี 1958 ภาพยนตรต์ลกชื่อ
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ดงัของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ไดใ้ชห้มู่บา้นกีธูรน์เป็นโลเคชั่นหลกัในการถ่ายท า และนั่นก็
เสมือนส่วนหนึ่งของการเปิดตัว ที่ท าให้หมู่บ้านแห่งนี ้กลายเป็นที่ รู ้จักกันในวง กว้าง ท าให้มี
นกัท่องเที่ยวจากทั่วทุกมมุโลกผลดักนัมาเยี่ยมชมความสวยงามสดุโรแมนติกของหมู่บา้นกีธูรน์แห่ง
นีอ้ย่างไม่ขาดสาย ใหท้่านไดเ้ดินเล่น เดินชมหมู่บา้น หรือล่องเรือในคลองน า้ใสท่ามกลางอากาศที่
เย็นสบาย ชื่นชมบา้นเรือนทรงน่ารกัที่เรียงรายอยู่ริมฝ่ัง เพลิดเพลินไปกับดอกไมห้ลากสีสันที่ผลิ
บานสะพรั่ง อวดโฉมตอ้นรบัผูม้าเยือน ท่านจะอมยิม้ไปกับความโรแมนติกและน่ารกัตรงหนา้ เป็น
ภาพที่เห็นแลว้ท าใหส้ขุใจอย่างบอกไม่ถูก ภายในหมู่บา้นแห่งนีย้งัมีรา้นขายของที่ระลกึเล็ก ๆ นอ้ย 
ๆ เพื่อซือ้กลบัไปเป็นของฝากคนที่บา้นไดอ้ย่างสนุกสนาน มีรา้นอาหารที่ตกแต่งสไตลน์่ารกัอบอุ่นที่
มีอาหารพืน้เมืองอร่อย ๆ กลิ่นไอดตัช ์(Dutch) แท ้ๆ ใหเ้ลือกรบัประทานอาหารอย่างมากมาย รวม
ไปถึงยงัมีรา้นกาแฟสดุชิคที่พรอ้มเสิรฟ์กาแฟหอม ๆ กบับรรยากาศสดุโรแมนติกที่แสนเรียบง่าย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอรด์ัม(Amsterdam) เมืองที่สวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองหลวง
ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ชื่อเมืองนัน้ก็น ามาจากชื่อแม่น า้  Amstel รวมกับค าว่า Dam ที่หมายถึง
เขื่อนของแม่น ้า Amstel จึงกลายเป็นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอัมสเตอรด์ัมเป็น
หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบนัอัมสเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางทางการเงินและการคา้เพชร
ของโลก ที่ส  าคญัไดถ้กูขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว  
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 5 อัมสเตอรด์ัม-หมู่บ้านกงัหนัลม-หมู่บ้านประมงโวเลนดัม-ล่องเรือหลังคากระจก 
สถาบันเจียระไนเพชร-จัตุรัสดามสแควร ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมธรรมชาติแบบฮอลแลนดแ์ท ้ๆ ที่ หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaan Schan) ซึ่งมี
การอนุรกัษ์กงัหนัลมและบา้นเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ์เป็นหมู่บา้นที่ตัง้อยู่ริมแม่น า้ Zaan ไม่ไกล
จากตวัเมืองอมัสเตอรด์มั ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ที่รวมความเป็นฮอลแลนดห์ลายอย่าง
เขา้ไวด้ว้ยกัน บา้นไมส้ีเขียวริมน า้ สวนเล็ก ๆ หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กังหันลมเก่าแก่ กังหันลม
สวย ๆ แบบดั้งเดิม โดยกังหันลมที่นี่เป็นกังหันที่ยังใชง้านได ้ท าหน้าที่เลื่อยไม ้บดเม็ดสี บดพืช 
น า้มัน ฯลฯ นับเป็นเครื่องจักรกลที่คลาสสิคและน่าสนใจมาก ยังมีรองเทา้อีกที่เป็นสญัลกัษณข์อง
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมบรรยากาศอนัสดชื่นบริสทุธิ์ท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) ตัง้อยู่บนทะเลสาบ Markermeer มี
ชื่อเสียงเก่ียวกับการคา้ขายทางประมงแบบชาวดัตชแ์ท ้ๆ ท่าเรือมีความสวยงามและยังคงมีเรือ
ชาวประมงจอดอยู่เป็นจ านวนมาก บ้านเรือนที่นี่ถูกสรา้งขึน้บนเขื่อนกั้นน า้ รวมถึงบ้านไม้ที่มี
เอกลกัษณเ์ป็นของตัวเอง ผูค้นจากโวเลนดัมรกัในเสียงเพลงและสรา้งชื่อเสียงจากดนตรีที่ มีสไตล์
เป็นของตวัเอง (Palingsound) การแต่งกายดัง้เดิม (Klederdracht Volendam) และขนบธรรมเนียม
ประเพณียงัคงยดึถือมาจนถึงปัจจุบนั และที่ส  าคญั หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) อยู่ไม่
ไกลจากกรุงอมัสเตอรด์มัเพียงครึง่ชั่วโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



KEU061011-TG เยอรมน-ีเนเธอรแ์ลนด-์เบลเยยีม-ฝรั่งเศส 10วัน7คนื 

 
เดินทางกลบัสู ่เมืองอัมสเตอรด์ัม น าท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลดั
เลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าเขา้ชม
สถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และ
ท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีหอ้ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG 
HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD 
รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 
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น าท่านชมจัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองที่มีอนุสรณส์งครามเพื่อร  าลึกถึง
ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น
พระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ น าท่านชมดา้นหนา้พระราชวัง
หลวงอัมสเตอร์ดัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือที่ เรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk 
Paleis van Amsterdam” เป็นสถานที่อันงดงามหรูหรา ตัวอาคารได้รับการออกแบบอย่างโอ้อ่า
สะทอ้นถึงอ านาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทองดัตช ์เป็นหนึ่งในสามพระราชวังใน
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์น าท่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่ผู ้
เยือนเมืองอัมสเตอรด์ัม มีรา้นค้ารา้นอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสองฝ่ัง
เสน้ทาง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
 

 6 รอทเทอรด์าม-บ้านลูกเต๋า-บรูจน(์มรดกโลก)-บรัสเซลล-์จัตุรัสกรองคป์ราซ-ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าคณะเดินทางสู ่เมืองรอทเทอรด์าม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นเมืองท่าหลกัและเมืองที่ใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มาส (Maas River) รอทเทอรด์ามนบัเป็นเมือง
ท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่ งมีชื่อเสียงด้าน
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เศรษฐศาสตร ์และ สถาบนัสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอรแ์ลนด ์เมืองรอทเทอรด์ามมีลกัษณะต่างจาก
เมืองอ่ืน ๆ คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บัการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป็น “เมืองแห่งสถาปัตยกรรม”  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจน ์(มรดกโลก) เมืองที่มีประวติัเก่าแก่ยอ้นหลงัไปในสมยัจูเลียส ซีซาร ์
โดยเป็นเมืองป้อมปราการที่ส  าคญัของอาณาจกัรโรมนัในสมัยยุคกลาง ในเมืองนีน้อกจากท่านเดิน
เที่ยวชมบรรยากาศของเมืองแลว้ ท่านยงัสามารถเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ที่ระลึก และแบรนดเ์นมชื่อดงัที่มี

ใหเ้ลือกมากมาย ในราคาถกูกว่ายโุรปเมืองอื่น ๆ เดินชมบรรยากาศอนัแสนโรแมนติกของเมืองบรูจน ์
ที่มีความสวยงามไม่แพเ้มืองใดในยโุรป พรอ้มเก็บภาพจตัรุสักลางเมืองที่มีความคลาสสิกไม่แพเ้มือง
อ่ืน ๆ ในยโุรป 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองแอนตเ์วิรป์ Antwerp เมืองท่าส าคญัทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่
มีขนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองหลวง Brussels ซึ่งปัจจุบนั Antwerp ก็ถือ
เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งที่สามารถเดินทางจาก Brussels ดว้ยรถไฟภายในเวลาแค่เพียง
ไม่ถึง 40 นาทีเท่านั้น น าท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ชมจัตุรัสใจกลางเมือง Grote Markt ที่มี
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สญัลกัษณอ์ย่างอนุสาวรีย ์Brabo Fountain ที่แสดงใหเ้ห็นถึงวีรกรรมอันแสนกลา้หารของ Brabo 
กปัตนัเรือชาวโรมนัที่สามารถตดัแขนของยักษ์และขวา้งลงแม่น า้ตามต านานของชาวเมือง  ผ่านชม 
Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สดุตระการตา ณ ใจกลางเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส(์Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตัง้ส  านักงาน

ใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้น าท่านเดินทางเดินชมจัตุรัสกรองค์
ปราซ(Grand Place) จตัรุสักลางเมืองบรสัเซลส ์เป็นศนูยก์ลางดา้นประวัติศาสตร ์สถาปัตยกรรม 
วฒันธรรม ประจ าเมืองที่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นจัตรุสัที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพืน้ที่ส่วนกลางที่ใชเ้ป็น
สถานที่จดังานเทศกาล อีเวน้ท ์ที่พบปะสงัสรรคข์องคนในเมือง  
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น าท่านถ่ายรูปคู่กับ แมนาคินพิส(Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉ่ีสัญลักษณ์ของกรุง
บรสัเซลล ์น าท่านชมและถ่ายรูป อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังาน
แสดงสินคา้โลก “เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั 
โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของจรงิถึง 165 พนัลา้นเท่า 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท ์
พักที ่Hotel Novotel Brussels Grand Place, Brussels หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
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 7 บรัสเซลล-์ปารีส-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ประตูชัย-ชอมป์อลิเซ-่ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสูก่รุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส(France) เมืองที่มีมนต์
เสน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบนัเมือง
ปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre 

Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับ
โลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child 
with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลงั
สามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดิน
ลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พุกบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น า
ท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De 

Triomphe) อนุสรณส์ถานที่ส  าคัญของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดบั
สองของโลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก 
โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยที่นบัเป็นผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มือ้สุดพิเศษ!! ลิม้รสหอยเอสคาโก พร้อมไวทแ์ดง 

น าท่านล่องเรือบาโตมุช(Bateaux Mouches Cruise)  ล่องไปตามแม่น า้แซนที่ ไหลผ่านใจกลาง
กรุงปารีส ใหท้่านไดช้มบรรยากาศยามเย็นและชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของ
อาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ท่าน 
พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2คืน) 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
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 8 ปารีส–ย่านมงตม์าตร–์มหาวิหารซาเครเกอร–์La Samaritaine–Galleries Lafayette 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ย่านมงตม์าตร ์(Montmartre) ย่านส าคญัอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นที่พ านกัของ
ชมุชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยงัเป็นจดุก าเนิดผลงานดา้นศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของ
เมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบนันี ้เพราะถนนหลายสายไดถู้กเปลี่ยนเป็น
ย่านไนตค์ลบั, แหลง่จดัแสดงโชวก์ลางคืน, ระบ าแคนเตะขาสงู ซึ่งประดบัประดาดว้ยแสงสีที่ฉูดฉาด 
รวมถึงการคา้ประเวณีที่ยังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี ้ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบท

ประพันธ์จนน าไปสรา้งเป็นภาพยนตร ์Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) น า
ท่านแวะถ่ายภาพที่ดา้นหนา้ของ ซาเคร-เกอร ์บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of 

Paris) หรือ บาซิลิกา้ สถานท่ีท่ีถกูขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธิ์ของปารีส” 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือ
ว่าเป็นเอกลกัษณอ์ันโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง
ประวติัศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง
ใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 
600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช้อปป้ิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลบัหมุนเวียนใหไ้ดช้ม
ตลอดปี น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ี
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เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่ง
ประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว 
(ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 
การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพที่งดงามต่อ
เมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลกูคา้ที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่
เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆที่ทันสมัยใหเ้ลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา 
Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอ่ืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนดม์าร์กหอไอเฟล เพยีง 200 เมตร) 
 

 9 สนามบินปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.30 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เทีย่วบินที ่TG931 

(13.30-05.50(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครือ่ง 

 10 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 



KEU061011-TG เยอรมน-ีเนเธอรแ์ลนด-์เบลเยยีม-ฝรั่งเศส 10วัน7คนื 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
เสาร ์- จนัทร ์ 26 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2565 129,999 129,999 30,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ  
6.  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 23 กิโลกรัม)  
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋ วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบรกิารค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวุิสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมท้งัในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  
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6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอง้เป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  
3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่  (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนั
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้นัๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
 

การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และ คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน้นั เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทกุกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฎิเสธวีซ่า ทางบรษิัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยัหรือศกึษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอง้เป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม่ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

