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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ทา่อากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอรด์ัม 

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

โดยสายการบิน เอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ EK373 (21.00-00.50+1) / EK145 (04.15-

09.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง 20 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่
สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง  

 2 กรุงอัมสเตอรด์ัม-หมู่บ้านกีธูรน์-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์-หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน 

09.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศ
ไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู ่กรุงอัมสเตอรด์ัม 

น าท่านออกเดินทางสู ่หมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn) Unseen หมู่บา้นที่แอบซ่อนอยู่ ไม่มีรถ ไม่มีถนน 
ไม่มีมลพิษหรือความวุ่นวายใด ๆ มีแต่ล าคลองน า้ใส เรือพายล านอ้ย ตน้ไมใ้บหญ้า และอากาศ
บริสุทธิ์เป็นดั่งสวรรคส์  าหรับการพักผ่อนแบบสโลวไ์ลฟ์อย่างแทจ้ริง แถมพิเศษ!! ล่องเรือชม

หมู่บ้านกีธูรน์ หมู่บา้นที่มีผูค้นอาศยัอยู่ราว ๆ 2,600 คน สว่นมากเป็นชาวไรท่ี่มีฐานะดี บา้นแต่ละ 
หลงัมีการออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวนัตกที่แสนน่ารกั อบอุ่น มีคลองขนาดเล็กที่
มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตวัไปทั่วหมู่บา้น มีสะพานไมท้รงสวยมากกว่า 170 สะพานไว้
เชื่อมระหว่างบา้นเรือนเข้าหากัน ชาวบา้นที่นี่ใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น มี
รา้นอาหารท่ีตกแต่งสไตลน์่ารกัอบอุ่นที่มีอาหารพืน้เมืองอรอ่ย ๆ กลิ่นไอดตัช ์(Dutch) แท ้ๆ  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaanse Schans) น าท่านเที่ยวชมธรรมชาติ
แบบฮอลแลนดแ์ท ้ๆ ที่ หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaan Schan) ซึ่งมีการอนุรกัษ์กงัหนัลมและ
บา้นเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ์เป็นหมู่บา้นที่ตัง้อยู่ริมแม่น า้ Zaan ไม่ไกลจากตวัเมืองอมัสเตอรด์มั 
ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ที่รวมความเป็นฮอลแลนดห์ลายอย่างเขา้ไวด้ว้ยกัน บา้นไมส้ี
เขียวริมน า้ สวนเล็ก ๆ หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด์ กงัหนัลมเก่าแก่ กงัหนัลมสวย ๆ แบบดัง้เดิม โดย
กังหันลมที่นี่ เป็นกังหันที่ยังใช้งานได้ ท าหน้าที่ เลื่อยไม้ บดเม็ดสี บดพืช น ้ามัน ฯลฯ นับเป็น
เครื่องจกัรกลที่คลาสสิคและน่าสนใจมาก ยงัมีรองเทา้อีกที่เป็นสญัลกัษณข์องประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
ใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวชมบรรยากาศอนัสดชื่นบรสิทุธิ์ท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี น าท่านชม พิพิธภัณฑ์

ซานส ์(Zaans Museum) ซึ่งเป็นอาหารร่วมสมัย ยังมีโรงสาธิตวิธีการท าชีส และท ารองเทา้ไมใ้ห้
ท่านไดเ้ขา้ชม อิสระใหท้่านเที่ยวชมหมู่บา้นน่ารกัแห่งนี ้จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร  
 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 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Mercure Hotel Amsterdam West หรือระดับเทียบเท่า 
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 3 จัตุรัสดัมสแควร-์พระราชวังหลวงอัมสเตอรด์ัม-ล่องเรือหลังคากระจก-เมืองลซิเซ่- 
                เทศกาลดอกทวิลิป-เมืองรอตเตอรด์ัม-บ้านลูกเต๋าไคกคู์มูส-สะพานขาวอีราสมูส  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองอัมสเตอรด์ัม ผ่านชมจัตุรัสดัมสแควร(์Dam Square) ศนูยก์ลางของ
เมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร  าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดิโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรือง
อ านาจ  

แวะถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวังหลวงอัมสเตอรด์ัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือที่เรียกใน
ภาษาดัตชว์่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานที่อันงดงามหรูหรา ตัวอาคารได้รบั
การออกแบบอย่างโออ่้าสะทอ้นถึงอ านาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทองดตัช ์เป็นหนึ่ง
ในสามพระราชวังในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่ง
ท่องเที่ยวยามราตรีที่ผู ้เยือนเมืองอัมสเตอรด์ัม มีรา้นค้ารา้นอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิม
มากมายตลอดสองฝ่ังเสน้ทาง และย่านนีย้งัเป็นที่ตัง้ของอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของอมัสเตอรด์ัมนั้นก็
คือ โบสถO์ude Kerk ที่สรา้งขึน้เมื่อศตวรรษท่ี 14  
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น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชีวิต
ความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และ
ทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์น าเขา้ชม สถาบันสอนการเจียระไนเพชร
ที่มีชื่อเสียง ท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ 
พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน 
อ ย่างนาฬิกา ย่ีห้อดั งมากมาย  อา ทิ  เ ช่ น  ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, 
LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่ น
อย่ า ง  GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 
KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองลิซเซ่ (Lisse) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรท์ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
(Netherlands) ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไม้
เมืองหนาวในไรก่วา้ง เป็นหลกั 

น าท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof Festival) ที่ 1 ปี จดัขึน้เพียงครัง้เดียว และในปี 2023 มีก าหนดการจดังานในระหว่าง 
วันที่ 23 มีนาคม ถึง 14 พฤษภาคม 2566 ภายในประกอบไปดว้ยดอกทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ลา้น
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ตน้ ซึ่งบานสะพรั่งหลากหลายสีสนัตระการตาที่ยาวนับสิบกิโลเมตร ที่ท่านจะประทับใจไปอีกนาน 
ใหท้่านไดเ้ดินเล่น และถ่ายรูปคู่กับดอก ทิวลิป ที่ไดร้บัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจก
ภายในสวนพฤกษชาติ นอกจากนีย้งัมีดอกไมเ้มืองหนาวแสนสวยงามน่ารกั เช่น ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย ไฮ
ยาซินนฯ์ลฯอิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัเหลา่พฤกษชาติมากมาย พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจจน
เต็มอ่ิม ไดเ้วลาพอสมควร  
เดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เป็นเมืองท่าหลักที่ใหญ่อันดับสองของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มาส น าท่าน ชมเมืองรอตเตอรด์มั ที่มีลกัษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆ
ในเนเธอรแ์ลนด ์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยคุใหม่  

น าท่านชม บ้านลูกเต๋าไคกค์ูมูส (Cube Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลงั ซึ่ง
ไดร้บัรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังาน 
แวะถ่ายรูปกบั สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus Bridge) สะพานแขวนที่มีแท่งคอนกรีตสีขาวสวย
สง่าเป็นที่มาของชื่อเลน่ ‘หงส ์(The Swan)’ 
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น าท่านเดินทางสู ่เมืองแอนตเ์วิรป์ Antwerp เมืองท่าส าคญัทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่
มีขนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองหลวง Brussels ซึ่งปัจจุบนั Antwerp ก็ถือ
เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคญัแห่งหนึ่งที่สามารถเดินทางจาก Brussels ดว้ยรถไฟภายในเวลาแค่เพียง
ไม่ถึง 40 นาทีเท่านัน้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
  พักที ่Hotel Novotel Antwerpen หรือระดับเทยีบเท่า 
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 4 เมืองเกนท-์มหาวิหารเมืองเกนท-์ปราสาททา่นเคานต-์สะพานเซนตไ์มเคิล-กรุงบรัสเซลส-์  
               อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม-รูปป้ันแมนิเกนพสี-พระราชวังหลวงแหง่บรัสเซลล ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(Ghent) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามของเบลเยียม และยัง
เมืองที่ใหญ่ที่สดุและมั่งคั่งที่สดุในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทัง้เมืองปดูว้ยหินแบบโบราณ ในสมยัยุค
กลาง น าท่านชมเมืองเก่าแห่งเกนตย์่านจตัรุสัใจกลางเมืองเป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารเมืองเกนท ์ 
St Bavo’s Cathedral เป็นโบสถส์ไตลก์อธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังไดร้บัการขึน้ทะเบียน
เป็น มรดกโลก (Unesco) อีกดว้ยภายในมีการเก็บรกัษาแท่นบชูาเกนท ์(Ghent Altarpiece) ผลงาน
ชิน้เอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค (van Eyck) สรา้งไวต้ั้งแต่ปี  1432 เป็น 1 ในผลงานที่ฮิตเลอร์
ตอ้งการมากที่สดุ 

น าท่ านถ่าย รูปกับ  ปราสาทท่ าน เคานต์  (Castle of the Counts) หรือที่ รู ้จักกัน ในชื่ อ 
“Gravensteen” ปอ้มปราสาทในยคุกลาง ที่ถกูสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุง่เรืองใน
ยคุสมยัของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอนัแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ น าท่านชม หอระฆงัประจ าเมือง ที่สงูตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจดุเด่นของ
เสน้ขอบฟ้า ที่ดา้นล่างนัน้เป็น หอประชุมสงฆ ์(Cloth Hall) ที่มีมาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และไดร้บั
เกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site  น าท่านเดินเล่นชม ถนน The Graslei 
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และ The Korenlei ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท ์เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สดุในเมืองโดยจะมีอาคาร
เก่าแก่ตัง้แต่สมยัยคุกลางเรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน 
จากนัน้พาทกุท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั สะพานเซนตไ์มเคิล (St Michael’s Bridge) เป็นสถานที่
แห่งความโรแมนติกในเมืองเกนต์ และยังใช้ข้ามแม่น ้าเลอิและเชื่อมต่อย่านเซนต์ไมเคิล และ 
“Patershol” สะพานแห่งนีคื้อทิวทศันท์ี่สวยงามของเมืองเกนท ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู ่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตัง้ส  านกังาน
ใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ น าท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณอ์ะโต

เมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก “เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูก
สรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 
พนัลา้นเท่า   
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น าท่านชม รูปป้ันแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตัง้อยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตดั
กับถนนแซน รูปป้ันแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มี
ความหมายว่า เด็กชายก าลงัฉ่ี เป็นประติมากรรมมีลักษณะเป็นน า้พุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรม
หล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย ก าลังยืนฉ่ีลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 
เซนติเมตร 

น าท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ 
พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล ์(Royal Palace of Brussels) ซึ่งตัง้อยู่ดา้นหนา้สวนสาธารณะ
บรสัเซลลต์รงขา้มกบัอาคารรฐัสภา พระราชวงัหลวงแห่งนีถื้อเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของระบบรฐับาล
ของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใตร้ฐัธรรมนญู 
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น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกนัอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด ์
พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบรสัเซลล ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัหนึ่งของประเทศ
เบลเยียม ไดช้ื่อว่ามีความสวยงามมากที่สดุของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรม
แบบบารอ็ค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคาร
ส่วนใหญ่นัน้จะสรา้งมาตัง้แต่สมยัยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ลอ้มรอบจตัรุสัแห่งนีอ้ยู่จะมีความสูง
สง่างามเป็นอย่างยิ่ง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Ramada Brussels Woluwe หรือระดับเทียบเท่า 
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    5 กรุงลกัเซมเบริก์-เมืองแร็งส-์มหาวหิารนักบุญเรมีแหง่แรง็ส-์มหาวิหารน็อทรด์าม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก์ นครรฐัที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่สดุ
แห่งหนึ่งของยุโรป น าท่านผ่านชม พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค (Grand Ducal Palace) 

ส าหรบัพระราชวงัแห่งนี ้สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1506 เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่มีความงดงามอลงัการ
ที่สุดแห่งหนึ่งของลักเซมเบิรก์ ภายในมีหอ้งต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแต่ละหอ้งก็ตกแต่งไดอ้ย่างวิจิตร
งดงามที่สดุจนทุกคนคาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะ อีกทัง้ ที่นี่ยงัเป็นที่ประทับของแกรนดด์ยุคอ็องรีที่ 1 แห่ง
ลกัเซมเบิรก์อีกดว้ย 

ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์น
เตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนดด์ชัเชส ชารล์็อตต ์และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิว
ทิวทศันข์องเมืองที่บา้นเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง น่าท่านชม เพลส เดอ อารม์ 
(Place  D’  Arms) หรือ จัตุรสัใจกลางเมืองจัดเป็นย่านเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ หรือ ที่หลายคน
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เรียกว่า "เมืองแห่งแกรนดด์ยุค"ในขณะที่ย่านเก่าแก่ที่สดุที่เรียกว่า “Wenzel  Walk” ซึ่งมีหมู่อาคาร
หลายแห่งในเขตเมืองเก่า ไดร้บัการอนุรกัษ์อย่างดีเยี่ยมมีทัง้ปราสาทและป้อมปืนส่าคญั มหาวิหาร
ที่สรา้งในศตวรรษท่ี 17 และบา้นเรือนต่างๆ รวมถึงสถานที่สา่คญัทางราชการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส ์(Reims) เป็นเมืองในจงัหวัดมารน์ในแควน้ช็องปาญารแ์ดน
ในประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส แร็งสก์่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมา
เป็นเมืองส าคญัระหว่างสมยัจกัรวรรดิโรมนั ต่อมาแร็งสก์็มามีบทบาทส าคญัต่อราชบลัลงักฝ์รั่งเศส
ในการเป็นสถานที่ส  าหรบัการท าพระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝ์รั่งเศสที่มหาวิหาร
นอรธ์เทรอดามแห่งแร็งส์ น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์ (Saint-Remi de 

Reims) เป็นอดีตแอบบีย ์ตัง้อยู่ในเมืองแรง็ส ์ประเทศฝรั่งเศส มีก่อตัง้ใน คริสตศ์ตวรรษที่ 6 ตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1099[1] ที่เก็บเรลิกของนกับญุเรมี บิชอปแห่งแรง็สผ์ูเ้ปลี่ยนพระเจา้โคลวิสที่ 1 พระมหากษัตริย์
แห่งชาวแฟรงกใ์ห ้หนัมานบัถือศาสนาคริสตไ์ดใ้นวันคริสตม์าสปี ค.ศ. 496 ท่านเสียชีวิตในปี ค.ศ. 
553 หลังจากที่ทรงได้รับชัยชนะต่อฝ่ายอาลามานนี (Alamanni) ใน ยุทธการที่ซึลพิช (Battle of 
Tolbiac) 

น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารน็อทรด์าม แห่งเมืองแร็งส(์Notre-Dame de Reims) เป็นจุดเด่นอันดี
งามของเมืองนี ้ตัง้ตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าเหนือ ถนนโดยรอบ นกัท่องเที่ยวนบัลา้นลว้นอยากมา
เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรตระการตาและประตวูิหารขนาดใหญ่ มหาวิหารแห่งนีม้ีหอคอยคู่อนั 
สงูใหญ่ที่คณุมองเห็นไดจ้ากทั่วตวัเมือง แวะนั่งบนมา้นั่งในโบสถแ์ละซึมซบับรรยากาศอนัเงียบสงบ
ของศาสนสถานแห่งนี ้
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Novotel Suites Reims Centre หรือระดับเทยีบเท่า  

 

 6 กรุงปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-พพิธิภัณฑลู์ฟว-์ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต-์ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบนั
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก และดว้ย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่ง
ในเมืองที่ส  าคัญ  ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป็นที่จัดงานนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
สหประชาชาต ิฯลฯ 
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น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด
แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดงัทัง้แง่มมุของประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัที่หรูหราอลงัการที่สุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งชื่อก้องโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา
หลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านผ่านชมพิพิธภัณฑลู์ฟว ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์างศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บ
รกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิ
ซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดัง
ของลีโอนารโ์ด ดาวินชี 
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น าท่านชอ้ปป้ิงต่อ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ
แห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้ี

เอกลกัษณท์ี่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแต่ง
ประดบัดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว 
(ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกนัมากในฝรั่งเศสช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 18 
การตกแต่งของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพที่งดงามต่อ
เมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีม้ีลกูคา้ที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่
เยอะมาก มีสินคา้ต่างๆที่ทนัสมยัใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ย่างจใุจ ไม่ตกเทรนด ์เรียกไดว้่าอะไรใหม่ๆมา 
Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้  
น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ล่างจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ1 
ชั่วโมง 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร 
พักที ่Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่า 
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    7 จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน-ห้างสรรพสนิค้า  
               (La Samaritaine)-สนามบนิกรุงปารีส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตที่มี หอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉาก
หลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลงั แต่
เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั 

 น าท่านผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียง
ที่สดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน  
พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) 
เป็นอนุสรณส์ถานส าคัญแห่งกรุงปารีส ประตูชัยแห่งนีถู้กสรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหาร
กลา้ที่ไดร้ว่มรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงคราม นโปเลียน และในปัจจบุนัยงัเป็น
สสุานของทหารนิรนามอีกดว้ย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นหา้งชื่อดงัใจกลางกรุงปารีสซึ่งคณุจะไดพ้บกับ
สินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆ จากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง น าท่านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La 

Samaritaine) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม 
นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
หา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดย
กระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่งใหม่ที่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชุมชน
ชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อป
ป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 

21.55 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK76 (21.55-06.35(+1)) // EK372 (09.40-18.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  
16 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดี่ยว 
07-14 พฤษภาคม 2566 85,999 85,999 25,000 
09-16 พฤษภาคม 2566 85,999 85,999 25,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 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 30 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. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7.  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 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 เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามทาง   
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 ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัคืนมดัจ า 100% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามดัจ า
โรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25–39 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-24 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบรกิารค่ายื่นวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ 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  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
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7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น

ส าคญั 
8. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
9. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก 
            มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

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 

 
 

** 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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