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

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ (EK) 
เที่ยวบินที่ EK373 (20.20-00.35+1) / EK071 (03.20-08.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 17.40 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  // **ถา้เดินทางช่วงSummer เวลาบินอาจมีการ
เปลีย่นแปลงก่อนจองตัว๋ภายในกรุณาเช็คขอ้มูลกบัเจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้** 

 

 2 ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-พพิธิภัณฑล์ูฟว-์พพิธิภัณฑอ์อรแ์ซ-ล่องเรือบาโตมูซ 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงั
ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สดุของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้
สมยัแห่งหนึ่งของโลก และดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละ
ศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคัญ  ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  อีกทั้งยังเป็นที่จัดงาน
นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสหประชาชาติ ฯลฯ 
น าท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สดุ
แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชอ้ปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ีเอกลกัษณท์ี่มี
ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง
สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว  (ผูอ้อกแบบ Art 
Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 18 การตกแต่งของ
อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยว
อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลูกคา้ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มี
สินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซือ้ได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galeries 
Lafayette นัน้จะมีขายก่อนหา้งอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
  พักที ่Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
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 3 ปารีส-มงตม์าตร-์จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ-่ห้างปลอดภาษี Duty Free 
 ช้อปป้ิงห้าง La Samaritaine 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) น าท่านสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮิต
ที่มีหอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิว
ขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่เดินลงบนัไดสวยๆ  หรือจะเป็นมุมน า้พุกับสวนสวย
สไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์
เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน 
พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณส์ถานที่ส  าคัญของปารีส ไดร้บั
การยอมรบัใหเ้ป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทัง้ยังมีความละเอียดอ่อนในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศิ์ลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยที่นับเป็นผลงานชั้น
ยอดจากศิลปินชัน้เยี่ยม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียง เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่
ที่จัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ 
เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 
ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี ผ่านชม พิพิธภัณฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรือ The 

Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น า้
แซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี ้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทาง
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ประวติัศาสตรข์องฝรั่งเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ี่นี่ มากกว่า 2,000 
ชิน้ รวมประติมากรรมต่างๆ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นหา้งชื่อดงัใจกลาง
กรุงปารีสซึ่งคณุจะไดพ้บกบัสินคา้แบรนดช์ัน้น าต่างๆ จากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง น าท่านชอ้ปป้ิง 
ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์
ของอาคารแบบดัง้เดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณ์
อนัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนสุรณส์ถานทางประวติัศาสตรใ์นปี 
1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่ห์
ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านได้
เลือกชอ้ปป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
  พักที ่Hotel Mercure Paris La Defense หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 

 4  เมืองแม็ส-มหาวิหารแซงตเ์อเตียนนแ์ห่งแม็ส-เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส-กรุงลักเซมเบิรก์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง 23นาที) อีกหนึ่งเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสโดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโมแซล (Moselle) และของแคว้นลอแรน (Lorraine) 
แควน้ที่อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านเก็บภาพดา้นหนา้ มหาวิหารแซงตเ์อเตียนนแ์ห่งแม็ส (cathedrale Saint-Etienne) มหา
วิหารเก่าแก่ท่ีถกูสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 13 ในสไตลก์อธิค เป็นมหาวิหารท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น
หนึ่งในมหาวิหารที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส โดยตัวอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมี
ความโดดเด่นในเรื่องหนา้ต่างกระจกสีที่สวยงามและใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของโลก ผ่านชม เทมเปิล
เ นิฟเดอแม็ส (Temple Neuf de Metz) โบสถ์โปรเตสแตนต์สไตล์นี โอ -โรมาเนสก์ (neo-
Romanesque) ที่สร้างขึน้ในช่วงระหว่างปี 1901 -1905 ตั้งอยู่ในสวนแห่งความรัก (Garden of 
Love) และไดร้บัการตัง้เป็นอนุสรณส์ถานทางประวติัศาสตร ์ในวนัที่ 6 มกราคม ปี 1930 เดินทางสู่ 
กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก์ นครรฐัที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่ง
ของยุโรป น าท่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัย
โรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนดด์ัชเชส ชารล์็อตต ์ศาลาว่าการเมือง 
พระราชวงัที่ประทับของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมัย
โรมัน ชมวิวทิวทศันข์องเมืองที่บา้นเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Mercure Luxembourg off Kirchberg หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว   

 

    5 กรุงบัสเซลส-์จัตุรัสกรองคป์ราซ-อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม-เกนต-์แอนตเ์วิรป์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตัง้ส  านกังาน
ใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้น าท่านเดินชมจัตุรัสกรองคป์ราซ 
(Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
วฒันธรรม ประจ าเมืองที่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นจัตรุสัที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพืน้ที่ส่วนกลางที่ใชเ้ป็น
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สถานที่จดังานเทศกาล อีเวน้ท ์ที่พบปะสงัสรรคข์องคนในเมือง น าท่านถ่ายรูปคู่กบั แมนาคินพิส 
(Manneken Pis) อนสุาวรียห์นนูอ้ยยืนฉ่ีสญัลกัษณข์องกรุงบรสัเซลล ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท ์
น าท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณอ์ะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้
โลก “เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนครสิตลั โดยขนาด
ใหญ่กว่าโมเลกลุของจรงิถึง 165 พนัลา้นเท่า 

เดินทางสู่ เมืองเกนต ์(Gent) เป็นเมืองเล็กที่น่ารกัแห่งเบลเยี่ยม และมีความสวยอนัดับ3ของเบล
เยี่ยมดว้ย น าท่านชมเขตเมืองเก่า ย่านจตุรัสใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ ์St.Bavo’s 

Cathedral เป็นโบสถแ์บบกอธิคที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่ง และยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น มรดกโลก 
(Unessco) อีกด้วย ผ่านชม St.Michielsbrug Bridge สะพานเซนตไ์มเคิล เป็นสะพานหินโคง้ 
เป็นจดุชมวิวบรรยากาศโดยรอบนีไ้ดอ้ย่างสวยงาม น าท่านเดินทางสูเ่มืองแอนตเ์วิรป์ (Antwerp) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Leonardo Hotel Antwerpen หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
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 6 แอนตเ์วิรป์-รอทเทอรด์าม-กรุงเฮก-อัมสเตอรด์ัม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองแอนตเ์วิรป์ (Antwerp) เมืองท่าส าคญัทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม
ที่มีขนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองหลวง Brussels ซึ่งปัจจบุนั Antwerp ก็ถือ
เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งที่สามารถเดินทางจาก Brussels ดว้ยรถไฟภายในเวลาแค่เพียง
ไม่ถึง 40 นาทีเท่านั้น น าท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ชมจัตุรัสใจกลางเมือง Grote Markt ที่มี
สญัลกัษณอ์ย่างอนุสาวรีย ์Brabo Fountain ที่แสดงใหเ้ห็นถึงวีรกรรมอันแสนกลา้หารของ Brabo 
กปัตนัเรือชาวโรมนัที่สามารถตดัแขนของยักษ์และขวา้งลงแม่น า้ตามต านานของชาวเมือง  ผ่านชม 
Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สดุตระการตา ณ ใจกลางเมือง 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอทเตอรด์ัม (Rotterdam) เป็นเมืองท่าหลกัที่ใหญ่อนัดบัสองของ
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มาส น าท่าน ชมเมืองรอทเตอรด์ัม ที่มีลกัษณะต่างจาก
เมืองอ่ืนๆในเนเธอรแ์ลนด ์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ผ่านชม บ้านลูกเต๋าไคกค์ูมูส 
(The Kijk Kubus The Cubic Houses)  กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลงั ซึ่งไดร้บัรางวลั
ชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน  แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus 

Bridge) และสะพานแดงวิลเลมสบ์รูก ์(Williems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝ่ังที่
ถูกคั่นกลางดว้ยแม่น า้มาสเขา้ดว้ยกัน ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองรอทเตอรด์ัม (City Hall Of 

Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพน้จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของฮิตเลอรใ์นช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 
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 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์เป็นที่ตัง้
ของรฐับาลดตัช ์อาคารรฐัสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรฐั รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทบัของพระราชินี
แห่งเนเธอรแ์ลนดอี์กดว้ย น าท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ที่กษัตริยใ์น
อดีตใชเ้ป็นที่ว่าราชการกบัขา้ราชส านกั ภายในเป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคาร  ตรงกลางมีน า้พสุี
ทองสวยงาม ซึ่งเป็นที่ประชุมของอัศวินในสมัยก่อน  แล้วน าท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ
พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เป็นที่เก็บรกัษากฎหมายระหว่างประเทศ (SEAT OF 
INTERNATIONAL LAW) ที่ ตั้ ง กองบัญชาการของศาลยุ ติ ธ ร รม ระหว่ า งป ระ เทศ  ศาล
อนุญาโตตลุาการถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันล า้ค่า น าท่านเดินทางสู่
เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองที่สวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองหลวงของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ชื่อเมืองนัน้ก็น ามาจากชื่อแม่น า้ Amstel รวมกบัค าว่า Dam ที่หมายถึงเขื่อนของแม่น า้ 
Amstel จึงกลายเป็นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอมัสเตอรด์มัเป็น 

หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบนัอัมสเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางทางการเงินและการคา้เพชร
ของโลก ที่ส  าคญัไดถ้กูขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว (2คืน) 
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 7 อัมสเตอรด์ัม-หมู่บ้านกีธูรน์ (ล่องเรือ)-หมู่บ้านกังหันลม-ดัมสแควร-์ย่าน Red Light Street  
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 มีรา้นอาหาร
ที่ตกแต่งสไตลน์่ารกัอบอุ่นที่มีอาหารพืน้เมืองอรอ่ย ๆ กลิ่นไอดตัช ์(Dutch) แท ้ๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเที่ยวชมธรรมชาติแบบฮอลแลนดแ์ท ้ๆ ที่ หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaan Schan) ซึ่งมี 
การอนุรกัษ์กงัหนัลมและบา้นเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ์เป็นหมู่บา้นที่ตัง้อยู่ริมแม่น า้ Zaan ไม่ไกล
จากตวัเมืองอมัสเตอรด์มั ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ที่รวมความเป็นฮอลแลนดห์ลายอย่าง
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เขา้ไวด้ว้ยกัน บา้นไมส้ีเขียวริมน า้ สวนเล็ก ๆ หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กังหันลมเก่าแก่ กังหันลม
สวย ๆ แบบดั้งเดิม โดยกังหันลมที่นี่เป็นกังหันที่ยังใชง้านได ้ท าหน้าที่เลื่อยไม ้บดเม็ดสี บดพืช 
น า้มัน ฯลฯ นับเป็นเครื่องจักรกลที่คลาสสิคและน่าสนใจมาก ยังมีรองเทา้อีกที่เป็นสญัลกัษณข์อง
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัสดชื่นบรสิทุธิ์ท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี 
น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองอัมสเตอรด์ัม ผ่านชมจัตุรัสดัมสแควร(์Dam Square) ศนูยก์ลางของ
เมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร  าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดิโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรือง
อ านาจ แวะถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวังหลวงอัมสเตอรด์ัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือ
ที่ เรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานที่อันงดงามหรูหรา ตัว
อาคารไดร้บัการออกแบบอย่างโออ่้าสะทอ้นถึงอ านาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทอง
ดตัช ์เป็นหนึ่งในสามพระราชวงัในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) 
แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่ผูเ้ยือนเมืองอมัสเตอรด์มั มีรา้นคา้รา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกชิม
มากมายตลอดสองฝ่ังเสน้ทาง และย่านนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของอมัสเตอรด์ัมนั้นก็
คือ โบสถO์ude Kerk ที่สรา้งขึน้เมื่อศตวรรษท่ี 14  

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



KER060912-EK Classic Benelux ฝรั่งเศส-ลักเซมเบริก์-เบลเยยีม-เนเธอรแ์ลนด ์9วัน6คนื 

 

 8 ล่องเรือหลังคากระจก-สวนพฤกษชาติเคอรเ์คนฮอฟ-อัมสเตอรด์ัม(สนามบนิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชีวิต

ความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และ
ทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษชาติเคอรเ์คนฮอฟ (KEUKENHOF)  ชมสวนดอกทิวลิป ซึ่ง
บานสะพรั่งหลากหลายสีสนัตระการตาที่ยาวนบัสิบกิโลเมตร ที่ท่านจะประทบัใจไปอีกนาน ใหท้่าน
ไดเ้ดินเล่น และถ่ายรูปคู่กบัดอก ทิวลิป ที่ไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจกภายในสวน
พฤกษชาติ นอกจากนีย้งัมีดอกไมเ้มืองหนาวแสนสวยงามน่ารกั เช่น ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย ไฮยาซินนฯ์ลฯ
อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับเหล่าพฤกษชาติมากมาย พรอ้มเก็บภาพความประทับใจจนเต็มอ่ิม ได้
เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัมสเตอรด์ัม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั  
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22.00 น. ออกเดินทางจากเมืองอัมสเตอรด์ัม กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เที่ยวบินที่ 

EK150 (22.00-07.45+1) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.40 
ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 9 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

รายละเอียดเทีย่วบิน ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก 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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร์  
สำคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง  หากท่านได้ชำระเงินแล้ว ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัน

เนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ 
ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

** ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ่อ้งรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสำรองเวลาใน การจองตั๋ว
เครื่องบินไว้อย่างต่ำ 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋ว
เครื่องบินท่ีไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ 
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 10 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึ้นไป จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านั้นที่
มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำว่าเปิด 2 ห้อง จะสะดวกกว่า สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่
กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
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การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อน ตาม
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการ
บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

  



KER060912-EK Classic Benelux ฝรั่งเศส-ลักเซมเบริก์-เบลเยยีม-เนเธอรแ์ลนด ์9วัน6คนื 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต ์/ ปี
ใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่า
มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่า
มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและคืนค่าทวัรส่์วน

ใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง เอกสารปลอม นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรท์ั้งหมกดหรือค่ามัดจ า
มาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการ ค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรค
ระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได้ ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยสิ์นส่วนตวั 

ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง

ออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือ เดินทาง
ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ เนื่องจาก
เหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษิัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจากการ
ตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระ
ค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์หรือ
บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิารบางรายการ
หรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
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โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุภูมิต ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 
 
1. การอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู ทางบรษิัทไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธิท์ี่จะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านักอาศัย ศึกษา หรือ ท างานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผูย้ื่นวีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ 
ประเทศที่ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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