
 
 

 



 
 

   1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-ท่าอากาศยานสคปิโฮลอัมสเตอรด์ัม 

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

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

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

 2 กรุงอัมสเตอรด์มั-หมู่บ้านกีธูรน์-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์-หมู่บ้านกังหนัลมซานซคัน 

09.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศ
ไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงอัมสเตอรด์ัม 

น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn) Unseen หมู่บา้นท่ีแอบซ่อนอยู่ ไม่มีรถ ไม่มี
ถนน ไม่มีมลพิษหรือความวุ่นวายใด ๆ มีแต่ล  าคลองน า้ใส เรือพายล านอ้ย ตน้ไม้ใบหญ้า และ
อากาศบริสทุธ์ิเป็นดั่งสวรรคส์  าหรบัการพกัผ่อนแบบสโลวไ์ลฟ์อย่างแทจ้ริง แถมพิเศษ!! ล่องเรือ

ชมหมู่บ้านกีธูรน์ หมูบ่า้นท่ีมีผูค้นอาศยัอยูร่าว ๆ 2,600 คน สว่นมากเป็นชาวไรท่ี่มีฐานะดี บา้นแต่
ละหลงัมีการออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวนัตกท่ีแสนน่ารกั อบอุ่น มีคลองขนาด
เล็กท่ีมีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตวัไปทั่วหมู่บา้น มีสะพานไมท้รงสวยมากกว่า 170 
สะพานไวเ้ช่ือมระหว่างบา้นเรือนเขา้หากัน ชาวบา้นท่ีน่ีใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจร



 
 

เท่านัน้ มีรา้นอาหารท่ีตกแตง่สไตลน์่ารกัอบอุ่นท่ีมีอาหารพืน้เมืองอรอ่ย ๆ กลิ่นไอดตัช ์ (Dutch) แท ้
ๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaanse Schans) น าท่านเท่ียวชม
ธรรมชาติแบบฮอลแลนดแ์ท ้ๆ ท่ี หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaan Schan) ซึ่งมีการอนุรกัษ์
กงัหนัลมและบา้นเรือนดัง้เดมิของฮอลแลนด ์เป็นหมู่บา้นท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้ Zaan ไม่ไกลจากตวัเมือง
อมัสเตอรด์มั ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีรวมความเป็นฮอลแลนดห์ลายอย่างเขา้ไวด้ว้ยกนั 
บา้นไมสี้เขียวริมน า้ สวนเล็ก ๆ หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กังหันลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบ
ดัง้เดิม โดยกังหันลมท่ีน่ีเป็นกังหันท่ียังใชง้านได ้ท าหนา้ท่ี เล่ือยไม ้บดเม็ดสี บดพืช น า้มัน ฯลฯ 
นับเป็นเครื่องจักรกลท่ีคลาสสิคและน่าสนใจมาก ยังมีรองเท้าอีกท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศอนัสดช่ืนบริสทุธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี น าท่าน

ชม พพิธิภัณฑซ์านส ์(Zaans Museum) ซึ่งเป็นอาหารรว่มสมยั ยงัมีโรงสาธิตวิธีการท าชีส และท า
รองเทา้ไมใ้หท้า่นไดเ้ขา้ชม อิสระใหท้า่นเท่ียวชมหมูบ่า้นนา่รกัแหง่นี ้จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมืองท่ีสวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองหลวง
ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ช่ือเมืองนัน้ก็น ามาจากช่ือแม่น า้ Amstel รวมกบัค าว่า Dam ท่ีหมายถึง



 
 

เข่ือนของแม่น า้ Amstel จึงกลายเป็นช่ือเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอัมสเตอรด์ัมเป็น
หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบนัอมัสเตอรด์มัเป็นศนูยก์ลางทางการเงินและการคา้เพชร
ของโลก ท่ีส าคญัไดถ้กูขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 
 

พักที ่Mercure Hotel Amsterdam West หรือระดับเทียบเท่า 

  



 
 

 3 จัตุรัสดัมสแควร-์พระราชวังหลวงอัมสเตอรด์ัม-ล่องเรือหลังคากระจก-เมืองลิซเซ่- 
                เทศกาลดอกทวิลิป-เมืองรอตเตอรด์ัม-บ้านลูกเต๋าไคกคู์มูส-สะพานขาวอรีาสมูส  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองอัมสเตอรด์ัม ผ่านชมจัตุรัสดัมสแควร(์Dam Square) ศนูยก์ลางของ
เมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร  าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่า
การเมืองท่ีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดิโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรือง
อ านาจ  

แวะถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวังหลวงอัมสเตอรด์ัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือท่ีเรียกใน
ภาษาดตัชว์่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานท่ีอนังดงามหรูหรา ตวัอาคารไดร้บั
การออกแบบอย่างโออ้่าสะทอ้นถึงอ านาจและความรุง่เรืองอย่างขีดสดุในช่วงยคุทองดตัช ์เป็นหนึ่ง
ในสามพระราชวงัในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่ง
ท่องเท่ียวยามราตรีท่ีผู้เยือนเมืองอัมสเตอรด์ัม มีรา้นคา้รา้นอาหารให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือกชิม
มากมายตลอดสองฝ่ังเสน้ทาง และย่านนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของอมัสเตอรด์มันัน้ก็
คือ โบสถO์ude Kerk ท่ีสรา้งขึน้เม่ือศตวรรษท่ี 14  



 
 

น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวิต
ความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และ
ทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ ์น าเขา้ชม สถาบันสอนการเจียระไนเพชร
ที่มีชื่อเสียง ท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพื้น้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ 
พรอ้มกนันัน้ยงัไดมี้โอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน 
อย่างนาฬิกาย่ีหอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, 
LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น
อย่าง GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 

KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 



 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลิซเซ่ (Lisse) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรท์ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
(Netherlands) ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ีประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลกูดอกไม้

เมืองหนาวในไรก่วา้ง เป็นหลกั 
น าท่าน เขา้ชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof Festival) ท่ี 1 ปี จดัขึน้เพียงครัง้เดียว และในปี 2023 มีก าหนดการจดังานในระหว่าง 
วันที่ 23 มีนาคม ถึง 14 พฤษภาคม 2566 ภายในประกอบไปดว้ยดอกทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ลา้น
ตน้ ซึ่งบานสะพรั่งหลากหลายสีสนัตระการตาท่ียาวนบัสิบกิโลเมตร ท่ีท่านจะประทบัใจไปอีกนาน 



 
 

ใหท้่านไดเ้ดินเล่น และถ่ายรูปคู่กับดอก ทิวลิป ท่ีไดร้บัการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจก
ภายในสวนพฤกษชาต ินอกจากนีย้งัมีดอกไมเ้มืองหนาวแสนสวยงามนา่รกั เชน่ ลิลล่ี ไฮเดรนเยีย ไฮ
ยาซินนฯ์ลฯอิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัเหล่าพฤกษชาติมากมาย พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจจน
เตม็อิ่ม ไดเ้วลาพอสมควร  
เดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เป็นเมืองท่าหลักท่ีใหญ่อันดับสองของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มาส น าท่าน ชมเมืองรอตเตอรด์มั ท่ีมีลกัษณะตา่งจากเมืองอ่ืนๆ
ในเนเธอรแ์ลนด ์คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยคุใหม่  
น าท่านชม บ้านลูกเต๋าไคกคู์มูส (Cube Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลงั ซึ่ง
ไดร้บัรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังาน 

แวะถ่ายรูปกบั สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus Bridge) สะพานแขวนท่ีมีแท่งคอนกรีตสีขาวสวย



 
 

สง่าเป็นท่ีมาของช่ือเลน่ ‘หงส ์(The Swan)’ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองแอนตเ์วิรป์ Antwerp เมืองท่าส าคญัทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมท่ี
มีขนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองหลวง Brussels ซึ่งปัจจบุนั Antwerp ก็ถือ
เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัแห่งหนึ่งท่ีสามารถเดินทางจาก Brussels ดว้ยรถไฟภายในเวลาแคเ่พียง
ไมถ่ึง 40 นาทีเทา่นัน้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
  พักที ่Hotel Novotel Antwerpen หรือระดับเทยีบเท่า 

 
 
 



 
 

 4 เมืองเกนท-์มหาวหิารเมืองเกนท-์ปราสาททา่นเคานต-์สะพานเซนตไ์มเคลิ-กรุงบรัสเซลส-์  
               อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม-รูปป้ันแมนิเกนพสี-พระราชวังหลวงแหง่บรัสเซลล ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(Ghent) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามของเบลเยียม และยงั
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุและมั่งคั่งท่ีสดุในยโุรปเหนือ ถนนหนทางทัง้เมืองปดูว้ยหินแบบโบราณ ในสมยัยุค
กลาง น าทา่นชมเมืองเก่าแหง่เกนตย์า่นจตัรุสัใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารเมืองเกนท ์ 
St Bavo’s Cathedral เป็นโบสถส์ไตลก์อธิคท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่ง และยงัไดร้บัการขึน้ทะเบียน
เป็น มรดกโลก (Unesco) อีกดว้ยภายในมีการเก็บรกัษาแท่นบชูาเกนท ์(Ghent Altarpiece) ผลงาน
ชิน้เอกของพ่ีนอ้งตระกูลฟาน เอค (van Eyck) สรา้งไวต้ัง้แตปี่  1432 เป็น 1 ในผลงานท่ีฮิตเลอร์

ตอ้งการมากท่ีสดุ 
น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทท่านเคานต ์(Castle of the Counts) หรือท่ีรูจ้ักกันในช่ือ 
“Gravensteen” ปอ้มปราสาทในยคุกลาง ท่ีถกูสรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1180 เพ่ือแสดงถึงความรุง่เรืองใน
ยคุสมยัของ Philip of Alsace เมืองทา่ในตอนเหนือของเบลเย่ียมอนัแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ น าทา่นชม หอระฆงัประจ าเมือง ท่ีสงูตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจดุเดน่ของ
เสน้ขอบฟ้า ท่ีดา้นล่างนัน้เป็น หอประชุมสงฆ ์(Cloth Hall) ท่ีมีมาตัง้แตท่ศวรรษท่ี 15 และไดร้บั
เกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site  น าท่านเดินเล่นชม ถนน The Graslei 



 
 

และ The Korenlei ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท ์เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุในเมืองโดยจะมีอาคาร
เก่าแก่ตัง้แตส่มยัยคุกลางเรียงรายอยูส่องฝ่ังถนน 
จากนัน้พาทกุทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบั สะพานเซนตไ์มเคิล (St Michael’s Bridge) เป็นสถานท่ี
แห่งความโรแมนติกในเมืองเกนต ์และยังใช้ข้ามแม่น า้เลอิและเช่ือมต่อย่านเซนตไ์มเคิล และ 

“Patershol” สะพานแหง่นีคื้อทิวทศันท่ี์สวยงามของเมืองเกนท ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานท่ีตัง้ส  านกังาน



 
 

ใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ น าท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณอ์ะโต

เมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก “เอ็กซโ์ป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถูก
สรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 
พนัลา้นเทา่   
น าท่านชม รูปป้ันแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตัง้อยู่บริเวณหวัมมุของถนนเลทฟุตดั

กบัถนนแซน รูปป้ันแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มี
ความหมายว่า เด็กชายก าลังฉ่ี เป็นประติมากรรมมีลกัษณะเป็นน า้พุขนาดเล็ก ตวัประติมากรรม
หล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย ก าลังยืนฉ่ีลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 
เซนตเิมตร 
น าท่านถ่ายภาพท่ีระลึกกับสถาปัตยกรรมงดงามอาคารท่ีสวยท่ีสุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ 
พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล ์(Royal Palace of Brussels) ซึ่งตัง้อยู่ดา้นหนา้สวนสาธารณะ
บรสัเซลลต์รงขา้มกบัอาคารรฐัสภา พระราชวงัหลวงแหง่นีถื้อเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของระบบรฐับาล
ของเบลเยียมท่ีมีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใตร้ฐัธรรมนญู 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรือท่ีจะเรียกกนัอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด ์
พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยูใ่จกลางเมืองบรสัเซลล ์เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัหนึ่งของประเทศ

เบลเยียม ไดช่ื้อว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดของยโุรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรม
แบบบารอ็ค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวา่เป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึ่งอาคาร
ส่วนใหญ่นัน้จะสรา้งมาตัง้แตส่มยัยคุกลาง โดยแตล่ะอาคารท่ีลอ้มรอบจตัรุสัแห่งนีอ้ยู่จะมีความสูง
สง่างามเป็นอยา่งยิ่ง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  พักที ่Hotel Ramada Brussels Woluwe หรือระดับเทียบเท่า 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

    5 กรุงลักเซมเบริก์-เมืองแร็งส-์มหาวหิารนักบุญเรมีแหง่แร็งส-์มหาวหิารน็อทรด์าม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก์ นครรฐัท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีสดุ
แห่งหนึ่งของยโุรป น าท่านผ่านชม พระราชวงัท่ีประทบัของแกรนดด์ยคุ (Grand Ducal Palace) 

ส าหรับพระราชวังแห่งนี ้สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1506 เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ท่ีมีความงดงาม

อลงัการท่ีสดุแห่งหนึ่งของลกัเซมเบิรก์ ภายในมีหอ้งตา่ง ๆ มากมาย ซึ่งแตล่ะหอ้งก็ตกแต่งไดอ้ย่าง
วิจิตรงดงามท่ีสดุจนทุกคนคาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ อีกทัง้ ท่ีน่ียงัเป็นท่ีประทบัของแกรนดด์ยุคอ็องรีท่ี 1 
แหง่ลกัเซมเบริก์อีกดว้ย 



 
 

ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์น
เตรอะดาม ประตมิากรรมส าริดของแกรนดด์ชัเชส ชารล์็อตต ์และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิว
ทิวทัศนข์องเมืองท่ีบา้นเรือนตัง้เรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง  น่าท่านชม เพลส เดอ 

อารม์ (Place  D’  Arms) หรือ จตัรุสัใจกลางเมืองจดัเป็นย่านเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ หรือ ท่ี
หลายคนเรียกว่า "เมืองแห่งแกรนดด์ยคุ"ในขณะท่ีย่านเก่าแก่ท่ีสดุท่ีเรียกว่า “Wenzel  Walk” ซึ่งมี
หมู่อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ไดร้บัการอนรุกัษอ์ย่างดีเย่ียมมีทัง้ปราสาทและปอ้มปืนส่าคญั 
มหาวิหารท่ีสรา้งในศตวรรษท่ี 17 และบา้นเรือนตา่งๆ รวมถึงสถานท่ีสา่คญัทางราชการ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส ์(Reims) เป็นเมืองในจงัหวดัมารน์ในแควน้ช็องปาญารแ์ดน
ในประเทศฝรั่งเศส ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส แร็งสก์่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมา
เป็นเมืองส าคญัระหว่างสมยัจกัรวรรดิโรมนั ตอ่มาแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคญัตอ่ราชบลัลงักฝ์รั่งเศส
ในการเป็นสถานท่ีส าหรบัการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝ์รั่งเศสท่ีมหาวิหาร
นอรธ์เทรอดามแห่งแร็งส์ น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส ์(Saint-Remi de 

Reims) เป็นอดีตแอบบีย ์ตัง้อยู่ในเมืองแร็งส ์ประเทศฝรั่งเศส มีก่อตัง้ใน คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ตัง้แตปี่ 
ค.ศ. 1099[1] ท่ี เ ก็บเรลิกของนักบุญเรมี บิชอปแห่งแร็งส์ผู้เปล่ียนพระเจ้าโคลวิสท่ี 1 

พระมหากษัตริยแ์ห่งชาวแฟรงกใ์ห ้หนัมานบัถือศาสนาคริสตไ์ดใ้นวนัคริสตม์าสปี ค.ศ. 496 ท่าน



 
 

เสียชีวิตในปี ค.ศ. 553 หลงัจากท่ีทรงไดร้บัชยัชนะต่อฝ่ายอาลามานนี (Alamanni) ใน ยุทธการท่ี
ซลึพิช (Battle of Tolbiac) 
น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารน็อทรด์าม แห่งเมืองแร็งส(์Notre-Dame de Reims) เป็นจดุเดน่อนัดี
งามของเมืองนี ้ตัง้ตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าเหนือ ถนนโดยรอบ นกัท่องเท่ียวนบัลา้นลว้นอยากมา
เย่ียมชมสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรตระการตาและประตวูิหารขนาดใหญ่ มหาวิหารแห่งนีมี้หอคอยคูอ่นั 
สงูใหญ่ท่ีคณุมองเห็นไดจ้ากทั่วตวัเมือง แวะนั่งบนมา้นั่งในโบสถแ์ละซึมซบับรรยากาศอนัเงียบสงบ
ของศาสนสถานแหง่นี ้

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พักที ่Hotel Novotel Suites Reims Centre หรือระดับเทยีบเท่า  

 



 
 

 6 กรุงปารีส-พระราชวังแวรซ์าย-พพิธิภณัฑลู์ฟว-์ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต-์ล่องเรือบาโตมูซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูก่รุงปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศฝรั่งเศส ปัจจบุนั
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก และดว้ย
อิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่ง
ในเมืองท่ีส าคัญ  ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป็นท่ีจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
สหประชาชาต ิฯลฯ 
น าทา่นเขา้ชม พระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสดุ

แหง่หนึ่งในฝรั่งเศส และมีช่ือเสียงโดง่ดงัทัง้แง่มมุของประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี ้
อาจนบัว่าเป็นพระราชวงัท่ีหรูหราอลงัการท่ีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 
UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสรา้งช่ือกอ้งโลกอย่างเช่น หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุรา
หลวง (Royal Opera) ท่ีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

น าท่านผ่านชมพิพิธภัณฑลู์ฟว ์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสดุ
แห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บ
รกัษาผลงานทางศลิปะท่ีทรงคณุคา่ระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น ภาพวาดโมนาลิ
ซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโด่งดงั

ของลีโอนารโ์ด ดาวินชี 
น าทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ
แหง่หนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีมี้
เอกลกัษณท่ี์มีความโดดเดน่อยา่งมาก โดยเฉพาะหลงัคาโดมภายในตวัโถงอาคาร มีการตกแตง่



 
 

ประดบัดาอย่างสวยงาม ลกัษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดบักระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นโูว 
(ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศลิปะท่ีนิยมกนัมากในฝรั่งเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท่ี 18 
การตกแตง่ของอาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูป้ันและราวระเบี ยงโคง้ อนัเป็นทศัยนีภาพท่ีงดงามตอ่
เมืองทอ่งเท่ียวอยา่งปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมี้ลกูคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติมารวมกนัอยู่
เยอะมาก มีสินคา้ตา่งๆท่ีทนัสมยัใหเ้ลือกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด ์เรียกไดว้า่อะไรใหม่ๆ มา 
Galleries Lafayette นัน้จะมีขายก่อนก่อนหา้งอ่ืนเสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
น า้หอม มีครบทกุย่ีหอ้  
น าทา่น ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แม่น า้แซนน ์ผ่านชมหลายสถานท่ีสวยงาม หอไอ
เฟล พิพิธภัณฑลู์ฟว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี่ 3 เรือสองชัน้ โดยชัน้
ลา่งจะมีกระจกโดยรอบ ส าหรบัชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลงัคา ระยะเวลาในการลอ่งเรือประมาณ  
1 ชั่วโมง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหาร 



 
 

พักที ่Hôtel Mercure Paris La Défense หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

    7 จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน-ห้างสรรพสนิค้า  
               (La Samaritaine)-สนามบนิกรุงปารีส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มมุสวยสดุฮิตท่ีมี หอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉาก
หลงัสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้วิวขัน้บนัไดทอดยาวท่ีมีหอไอเฟลอยูด่า้นหลงั แต่
เดนิลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมมุน า้พกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั 

 
 น าทา่นผ่านชมถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน  
พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของ แวะถ่ายภาพความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนโปเลียน(Arc de Triomphe) 
เป็นอนุสรณส์ถานส าคญัแห่งกรุงปารีส ประตชูยัแห่งนีถู้กสรา้งขึน้เพ่ือเป็นการสดดีุถึงวีรชนทหาร
กลา้ท่ีไดร้ว่มรบเพ่ือประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในสงคราม นโปเลียน และในปัจจบุนัยงัเป็น
สสุานของทหารนิรนามอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นหา้งช่ือดงัใจกลางกรุงปารีสซึ่งคณุจะไดพ้บกบั
สินคา้แบรนดช์ั้นน าต่างๆ จากทั่ วโลก ในราคาท่ีไม่แพง น าท่านช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า (La 

Samaritaine) เป็นหา้งหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของปารีส ท่ีน่ีมีเสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดิม 
นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของ
หา้งสรรพสินคา้แห่งนี ้จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทางประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดย
กระทรวงวฒันธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่เนน้ย า้ถึงเสน่หข์องชมุชน
ชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกช็อป

ป้ิงแบบจใุจ และมีการจดันิทรรศการท่ีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้มตลอดปี 
ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินกรุงปารีส 



 
 

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

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
18.55 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
07-14 พฤษภาคม 2566 85,999 85,999 25,000 
09-16 พฤษภาคม 2566 85,999 85,999 25,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
6.  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen  
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  



 
 

8.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม)์ 
9.     ทิปคนขบัรถในยโุรปวนัละ 2 ยโูร/ทา่น/วนั 
10.     พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
11.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
12.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 
7.  คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการ
เดนิทาง 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋ วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  



 
 

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 40 วนัคืนมดัจ า 100% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 25–39 วนัคืนมดัจ า 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-24 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย100%  
- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บรกิารคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาทิการล่าชา้ของ

สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขา
ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายทอ่งเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดนิทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  



 
 

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ท่ีตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิล
แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

8. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

9. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก 
            มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทาง

กลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 
6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  
7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอง้เป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

โรงแรมทีพ่ัก 



 
 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษิัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้
ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกันอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน)  

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง
โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนั
หรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมมี่อา่งอาบน า้ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้นัๆและแตล่ะ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้นั  
8. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งน า

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
 

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
1. การอนมุตัวีิซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบรษิัทไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพียงตวักลาง

และ คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่น้นั เงินคา่สมคัรย่ืนวีซา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หาก
ผลวีซา่ ออกมาวา่ทา่น ไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินคา่วีซา่ และคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไมว่า่ใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิท่ีจะไมต่อบเหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีท่ีทา่นวีซา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฎิเสธวีซา่ ทางบรษิัท ฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่วีซ่าและคา่บรกิารจากตวัแทนย่ืนใหก้บัทา่น เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่นสามารถน าวีซา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวีซา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านท่ีพ านกัอาศยัหรือศกึษาหรือทางานอยู่ตา่งประเทศทา่นจะตอง้เป็นผูย่ื้นวีซ่าดว้ยตวัทา่นเอง ณ 
ประเทศท่ีทา่นพ านกัอาศยัอยู ่

4. ทา่นท่ีมีวีซา่อยูแ่ลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ดห้รือไม ่
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ 


