เบลเยี่ ยม – ลักซ์เซมเบิรก์ – ฝรัง่ เศส (ไม่เข้าปารีส)
เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ 10 วัน (แนะนํ า)
เห็นชื่อประเทศแลว้ อย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามัน่ ใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป
เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปเองเท่านัน้ รูจ้ กั เพราะเป็ นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่หแ์ บบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่า
หากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน...
สายการบิน
โรงแรม
รถโค้ช
อาหาร
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป
มาตรฐานยุโรป 45-50 ทีน่ งั ่
เช้าแบบอเมริกนั , กลางวัน-คํา่ แบบยุโรปและเอเชีย
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
*อาจดู ว่าหลายประเทศ แต่ จ ริง ๆ แล ว้ ไม่ไกลกันเพราะเป็ นตะเข็บรอยต่ อ 5 ประเทศ ซึ่งเราสามารถระบุ
ระยะเวลาเดินทางได้ทกุ เมือง โปรดดูรายละเอียด

วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั คอยให้
การต้อนรับ

วันที่สอง
00.30 น.

กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม) – ดินงต์ – ลักซ์เซมเบิรก์
ออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 934

07.40 น.

ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ ม นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองดินงต์ (DINANT / 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเทีย่ วเล็กๆ ทีต่ งั้ อยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ แม่นาํ้ มิวส์ (MEUSE RIVER) นําชมมหาวิหารนอร์ทเทอดาม
(NOTRE-DAME OF DINANT) โบสถ์สไตล์โกธิค ด้านหลังของมหาวิหารมีหน้าผาขนาดใหญ่ทม
่ี คี วามสูง
100 เมตร
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จากนัน้ นําท่านนัง่ กระเช้าขึ้นสู่ป้อมปราการ CITADELLE DE
DINANT ซึง่ ตัง้ อยู่บนหน้าผา ด้านบนเป็ นปราสาท ภายในมีโซน
การแสดงของสงครามระหว่างเยอรมัน ฝรัง่ เศส และเบลเยียม
สร้างขึ้นในช่ วงปี ค.ศ. 1530 ถูกทําลายในช่ วงสงครามฝรัง่ เศส
และได้ปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นให้เหมือนเดิม พร้อมทัง้ ชมวิวสวยของ
เมืองดินงต์จากด้านบน แลว้ เดินเล่นชมเมือง ชมสะพานมิวส์ท่มี แี ซกโซโฟนสีสนั สวยงามมากมาย โดยเมือง
ดินงต์เป็ นบ้านเกิดของ อดอล์ฟ แซกซ์ (ADOLPHE SAX) นักประดิษฐ์คดิ ค้นเครื่องดนตรีช้ นิ นี้ข้นึ ครัง้ แรก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่ประเทศลักซ์เซมเบิรก์ (LUXEMBOURG / 2 ชม.) ที่
มีเจ้าผูป้ กครองสืบต่อกันมาหลายร้อยปี นําท่านชมลักซ์เซมเบิรก์ ถือ
เป็ นประเทศทีม่ พี ้นื ทีเ่ ล็กทีส่ ุดแห่งหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) สู่ย่านเมืองเก่า
ชมวิว ทิว ทัศ น์ข องบ้า นเมือ งที่ต งั้ เรี ย งรายอยู่ บ นแนวหุ บ เขาโดยมี
สะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แลว้ เดิน
เล่นชมเมือง ช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน
ลักซ์เซมเบิรก์ – โคลมาร์ (ฝรัง่ เศส) – ริคเวีย – สตราสบูรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่โกลมาร์ (COLMAR / 3 ชม. 40 นาที) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมเมืองหลวงของแควน้ โฮ๊ท-ไรน์ ทีม่ ตี วั เมืองเก่าสวยงามมากทีส่ ุดในแถบอัลซาค-ลอเรน เดินชมตัวเมือง
เก่าของโกลมาร์ท่เี ก่าแก่สวยงามจนได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรัง่ เศส
ตัวอาคาร บ้านเรือนของโกลมาร์ส่วนใหญ่ท่เี ห็นในปัจจุบนั สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยู่
ในช่วงของการฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมหรือยุคเรเนสซองส์ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอัลซัค
อย่างชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพ้นจากการถูกทําลายของ
สงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาได้ทกุ ครัง้ ตัวอาคารเก่าจะมีการทาสีสนั ทีส่ วยงามฉู ดฉาด
และประดับดอกไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยงั มีลาํ คลองขนาดเล็กตัดผ่านภายในหมูบ่ า้ น จนทําให้
เมืองโกลมาร์มอี กี สมญานามหนึ่งว่า ลิตเติ้ล เวนิส ให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นในตัวเมืองทีส่ วยงามแห่งนี้จน
ได้เต็มอิ่ม แลว้ นําท่านสู่เมืองริคเวีย (RIQUEWIHR) เมืองเล็กๆ น่ารัก อยู่ในแคว้นอัลซาค ตัง้ อยู่ระหว่าง
พรมแดนฝรัง่ เศสและเยอรมนี ได้รบั การยกย่องเป็ นหนึ่งในหมู่บา้ น
แสนสวยของฝรัง่ เศส LES PLUS BEAUX VILLAGE DE
FRANCE ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวของไร่องุน
่ มากมายสลับกับเนิน
เขา นําชมเมืองทีย่ งั คงรักษาสภาพบ้านเรือนเหมือนในอดีต ผนังตึกก่อ
ด้ว ยอิฐโบราณ บ้า นเรือ นปลู ก สร้า งแบบอนุ รกั ษ์ล กั ษณะที่เรีย กว่า
TIMBER FRAME และการทําอาชีพแบบดัง้ เดิม คือการทําไวน์ ขนมพื้นเมือง ทําให้ริคเวียได้รบ
ั การขึ้นเป็ น
มรดกโลกจากองค์การยู เนสโก จากนัน้ อิส ระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย แล ว้ ออกเดินทางสู่
สตราสบูรก์ (STRASBOURG / 1 ชม. 15 นาที) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาส และที่ตงั้ ของรัฐสภายุโรป ซึ่ง
เป็ นเมืองเก่าแก่ทส่ี วยงามและมีเสน่หไ์ ม่เหมือนใคร
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
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สตราสบูรก์ – ไฮเดลเบิรก์ (เยอรมัน) – โคโลญจน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมเมืองสตราสบูรก์ ชมความงามของตัวเมืองเก่า ชมย่านเปอติฟรองซ์
(PETITE FRANCE) ชุมชนเก่าแก่รม
ิ แม่นาํ้ อิลทีย่ ูเนสโก้ประกาศให้เป็ น
มรดกโลก ชมวิห ารประจํา เมือ งที่ส วยงามสร้า งด้ว ยหิน ทรายสีช มพู
งดงามโดดเด่น
ออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิรก์ (HEIDELBERG / 1 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของ
เยอรมัน และยังเป็ นเมืองพระราชสมภพของลน้ เกลา้ รัชกาลที่ 8 นําท่านชมวิวสวยของปราสาทไฮเดลเบิรก์ บน
สะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (KARL-THEODORE) หรือ โอลด์บริดจ์ ซึง่ ทอดข้ามแม่นาํ้
เนคการ์ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 1786
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 3 ชม.) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี
แหล่งกําเนิดหัวนํา้ หอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นําชมมหาวิหารโคโลญจน์ท่งี ดงาม
สร้างเด่นสง่าอยู่รมิ ฝัง่ แม่นาํ้ ไรน์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MARITIM หรือระดับเดียวกัน
โคโลญจน์ – กีทรู น์ (เนเธอร์แลนด์)– อัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่กที ูรน์ (GIETHOORN / 3 ชม. 45 นาที) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมหมู่บา้ นเล็กๆ ตัง้ อยู่ตอนกลางของประเทศ ลอ้ มรอบด้วยทะเลสาบและลําคลองเล็กๆ และสะพาน
ไม้โค้งอันน่ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมูบ่ า้ นนี้แทบไม่มถี นน
จนได้ร บั การขนานนามว่ า หมู่บ า้ นไร้ถ นน ชาวบ้า นตัง้ ใจอนุ ร กั ษ์
รูปแบบการดํารงชีวติ แบบดัง้ เดิมนี้ไว้ จากนัน้ นําท่านล่องเรือชมเมือง
ความน่ ารักของเมืองนี้ แลว้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพ
ตามอัธยาศัย และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย แลว้ ออก
เดินทางสู่อมั สเตอร์ดมั (AMSTERDAM / 1 ชม. 15 นาที) เมืองดอกไม้หลากสีสนั และกังหันลม ระหว่างทาง
ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางทีเ่ ต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERCURE DE AMSTEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
อัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมหมู่บา้ นวอเลนดัม (VOLENDAM / 40 นาที) ซึ่งอดีตเคยเป็ นหมู่บา้ น
ชาวประมงและถูกนํา้ ท่วมเป็ นประจํา แต่หลังจากโครงการสร้างเขือ่ นไซเดอร์ซกี นั้ นํา้ จาก
ทะเลเหนือไม่ให้ท่วมแผ่นดินบริเวณนี้ จึงเป็ นหมู่บา้ นพื้นเมืองที่น่าท่องเทีย่ ว เพราะมีการ
อนุ รกั ษ์ชีวิตความเป็ นอยู่แบบดัง้ เดิมของชาวดัทช์ และตรงบริเวณนี้ท่านจะเห็นอย่าง
ชัดเจนว่าทําไมชื่อประเทศนี้แปลว่าแผ่นดินตํา่ นําท่านถ่ายภาพสวยคู่กบั กังหันลม ณ
หมูบ่ า้ นกังหันลมซานเสอ สคานส์ (ZAANSE SCHANS) สัญลักษณ์อกี อย่างของชาวดัทช์ทใ่ี ช้ช่วยเหลือในการ
กูแ้ ผ่นดินคืนมาจากทะเล
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางกลับตัวเมืองอัมสเตอร์ดมั นําท่านล่องเรือชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดมั ชมสถาปัตยกรรม
ของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หนั หน้าสู่แม่นาํ้ ลําคลอง ชม
โรงงานเจียรนัยเพชรอันโด่งดัง จากนัน้ นําท่านสู่ย่านจตุรสั ดาม (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมือง
อัมสเตอร์ดมั และย่านช้อปปิ้ งทีค่ กึ คักอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
อัมสเตอร์ดมั – เดลฟท์ – เฮก – เก๊นท์ (เบลเยียม) – บรัสเซลล์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองเดลฟท์ (DELFT / 1 ชม. 15 นาที) เมืองเล็กทีส่ ุดของเนเธอร์แลนด์
ตัง้ อยู่ระหว่างร็อตเตอร์ดมั และกรุงเฮก นําชมเมืองเล็กๆ แต่ มคี วามสวยงามและมี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์อย่างมาก เนื่องจากเป็ นทีพ่ าํ นักของเจ้าชายวิลเลียมแห่ง
ออเรนจ์ (WILLIAM OF ORANGE) ในช่วงปี ค.ศ. 1572-1584 ผูต้ ่อสูเ้ พือ่ ทวงเอก
ราชคืนจากสเปน จนได้ช่อื ว่าเป็ นบิดาของประเทศเนเธอร์แลนด์ อิสระเดินเล่นชมเมือง
บริเวณจตุรสั กลางเมือง GROTE MARKET ชมศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดในเนเธอร์แลนด์ ชม
โบสถ์เก่า (OLD CHURCH) ทีม่ คี วามสูงเป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นทีฝ่ งั ่ พระศพเจ้าชายวิลเลียมแห่งออ
เรนจน์ และโบสถ์ใหม่ (NEW CHURCH) ออกแบบโดยเกาเปอร์ส สู ง 108 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.
1396-1496 โบสถ์สไตล์โกธิค เป็ นทีฝ่ งั พระศพของราชวงศ์ฮอลแลนด์ ชม OOSTPOORT ประตูเมืองเก่าที่
ยัง คงสภาพเดิ ม และมี ค วามสวยงาม แล ว้ อิ ส ระเดิ น เล่ น ชมเมื อ งและช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า พื้ น เมื อ งที่ มี ช่ื อ
DELFTWARE เครื่องเครือบกระเบื้องสีฟ้าขาว ที่พบว่ามีตน้ กําเนิดมาจากเมืองจีนในศตวรรษที่ 17 จากนัน
้
เดินทางสู่กรุงเฮก (HAGUE) นําชมและถ่ายภาพหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง ทบวง กรม ย่านสถานฑูต
กงศุลต่างๆ และตัวเมืองเฮก เมืองทีม่ กี ารวางผังเมืองดีทส่ี ุดเมืองหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 2 ชม. 30 นาที) เมืองเก่าทีส่ วยงามอีก
แห่งหนึ่งของเบลเยี่ยม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็ นเมืองเก่าทีใ่ หญ่
เป็ นอันดับสองของเบลเยี่ยม นําท่านชมเมืองเก๊นท์ มวิวสวยจากสะพาน
เซนต์ไมเคิล นําชมมหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจําเมืองอายุกว่า
500 ปี ผ่านชมปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมที่มอี ิทธิพลมาจากยุคสงครามครู เสด แลว้ นําท่านสู่
บรัสเซลล์ (BRUSSELS / 40 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ ม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าโรงแรมทีพ่ กั RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
บรัสเซลล์ – บรูจจ์ – บรัสเซลล์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเก่าทีไ่ ด้ช่อื ว่า
สวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม นําท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของ เฟลมมิช
ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีและได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่ง
ของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองทีม่ อี ายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบ
โกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ทีส่ ูงกว่า 83 เมตร และชมมหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE
HOLY BLOOD) ทีท
่ ่านจะประทับใจในความงาม
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางกลับบรัสเซลล์ นําชมเมืองทีส่ วยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วย
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทัง้ โกธิคและบาร็อค ชมศาลาว่าการนคร
บรัสเซลส์ จตุรสั กลางเมืองทีล่ อ้ มรอบด้วยอาคารทีต่ กแต่งอย่างงดงามยิง่
ชมหนู นอ้ ยแมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมีย่ ม สัญลักษณ์ของงานแสดง
สินค้าเอ็กซ์โป และช้อปปิ้ งก่อนกลับ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

09.30 น.
13.30 น.

บรัสเซลล์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพือ่ พักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ
ออกเดินทางไปสนามบิน
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 935

วันที่สิบ
05.35 น.

กรุงเทพฯ
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ยุโรปเมืองสวย A ....18/06/18

กําหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..
ส.ค.-ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
รายการ
ก.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านัน้ ทีม่ หี อ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านทีจ่ ะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนัน้ อาจมีค่าใช้จ่าย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมือ่ ออกตัวแล
๋ ้วไม่สามารถ
เลือ่ นได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก

- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าเรือ
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- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 วัน)
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
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- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,300 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าเบลเยียม (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่ น รอยเย็บพาสปอร์ตฉี กขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถ
ใช้ได้ทกุ กรณี
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2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลัง
ฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่
80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2
ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may
concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ :
ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทาํ งานเป็ น
ภาษาอังกฤษ ระบุ
วันทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจาก
วันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา: หนัง สือ รับ รองจากสถาบัน การศึ ก ษา ระบุ ช้ัน เรี ย น วัน ที่ เ ดิ น ทางและวัน ที่ อ อกหนั ง สือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่ าใช้จ่ายให้ก บั ผู เ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผู เ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สือ ยิน ยอมจากที่ว่ า การเขตหรือ อํา เภอเท่ า นัน้ และระบุช่ื อ บุ ค คลที่เ ด็ก จะเดิน ทางไปด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

