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จุดทองเทีย
่ วไฮไลท..ที่ไมซ้ําแบบใคร..เนนทัวรแบบบริการดี/พักดี/ทานดี

 นําคณะเยือน3ประเทศ เยอรมนี/เนเธอแลนด/เบลเยี่ยม แบบเดินทางไมไกล
 โปรแกรมนี้จัดแบบคัดเมืองสวยๆ เนนความสบาย ในการเดินทางเปนหลัก
 นําคณะเดินเที่ยวชม มหานครแฟรงคเฟรท อันยิ่งใหญของเยอรมนี
 นําคณะเดินเที่ยวชม โรเธนบอรก เมืองสวยงามราวเทพนิยาย UNSEEN+++
 นําคณะเดินเที่ยวชม หมูบานกีรธูน หมูบานที่ไมมีรถ ไมมีถนน UNSEEN+++
 นําคณะเดินเที่ยวชม เมืองบรูจน(มรดกโลก) มาเบลเยี่ยม UNSEEN+++
 นําคณะเดินเที่ยวชม หมูบานกังหันลม สัญลักษณของชาวดัตท
 นําคณะเดินเที่ยวชม กรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม
 นําคณะเดินเที่ยวชม กรุงอัมสเตอรดาม เพชรเม็ดงานริมแมน้ําอัมสเทล
 นําคณะลองเรือชมความสวยงามของแมน้ําอัมสเทล ประเทศเนเธอรแลนด
 ชอปปงสินคาแบรนดเนมตามรสนิยม และสินคาพื้นเมืองสบายไมตอ
 งรีบเรง

***หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%*** พักโรงแรมระดับ4ดาวดีดี 
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไมตอเครื่อง หรูหรา มีระดับ
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

21-28ก.ย./28ก.ย.-05ต.ค.
12-19ต.ค./19-26ต.ค.
02-09พ.ย./16-23พ.ย.
01-08ธ.ค./05-12ธ.ค./07-14ธ.ค. ปใหม 28ธ.ค.-04ม.ค.

*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 05-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
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วันแรกของการเดินทาง(1) สนามบินสุวรรณภูม-ิ แฟรงคเฟรท (เยอรมนี) บินตรงไมตอ เครือ่ ง
21.00 น.

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
23.45 น. เหิ รฟ้าสู่ แฟรงค์เฟิ ร์ท...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg920 (บินตรง)
***นําคณะบินตรง.ถึงแฟรงคเฟรทชวงเชา...ไมตองเสียเวลาตอเครื่องพรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) แฟรงคเฟรท (เยอรมนี)-โรเธนบอรก(เมืองเทพนิยาย) UNSEEN
แฟรงคเฟรท -ชมเมือง-บอบพารด-พักโรงแรมริมแมนา้ํ ไรนสดุ คลาสสิก
06.00น.คณะเดินทางถึงทาอากาศยานแฟรงคเฟรท ซึ่ งเป็ นเมืองริ มฝั่งแม่น้ าํ ไรน์ Rhine river เป็ น
เมืองที่มีประวัติต่อเนื่ องอันยาวหลาย
ศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ ซ่ ึ งกษัต ริ ย ์
และจัก รพรรดิ ห ลายพระองค์เคยใช้
ประกอบพิ ธี ราชาภิ เษก ตั้งแต่ ใ นยุค
สมัยกลางแฟรงค์เฟิ ร์ ท เป็ นนครอิสระ
ที่เก่าแก่มาก่อน และมีที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ สําคัญเป็ นเมืองเชื่อมติดต่อกับยุโรปในด้านการค้า,คมนาคมและทางการทูตที่
เชื่ อมสัมพัน ธ์กัน ระหว่างราชอาณาจัก รปั จจุ บนั แฟรงเฟิ ร์ ต กลายเป็ นเมื องศูน ย์กลางการคมนาคมเชื่ อมโยงไปทั่ว
ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน (เดินทางสู่ เมืองโรเธนบอร์ ก 177กม. เดินทาง1ช.ม.50นาที)
ใหทานไดเดินเที่ยวชม เมืองโรเธนเบิรก ออบ เดียร ทิวเบอร UNSEEN (เมืองแหงเทพ
นิยาย มีเวลาใหเดินเที่ยวพรอมชมเมืองครึ่งวันเชา ไมตองรีบเรง คุมคามากๆ) เมืองอันแสน
น่ารักดุจเทพนิ ยาย เมืองนี้ เป็ นโบราณจากยุคกลางแห่ งแคว้นบาวาเรี ย ที่ยงั คงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปั จจุบนั ด้วย
ป้อมกําแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ลอ้ มรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไป
ถึงบ้านเรื อนที่ถูกสร้างในรู ปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ต้ งั แต่โบราณ ทําให้ที่นี่กลายเป็ นเมืองประวัติศาสตร์อนั แสน

โรแมนติกและสมบูรณ์มากที่สุดแห่ งหนึ่ งในเยอรมัน และสามารถรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ นําคณะเดินชม
ยานเมืองเกาของเมืองโรเธนเบิรก ที่ต้ งั อยู่ภายในกําแพงเมืองโบราณ โดยลักษณะของกําแพงที่ลอ้ มรอบ
เมืองเก่าจะเชื่อมต่อถึงกันหมดทุกด้าน ตรงนี้จะมีทางให้เราเดินลัดเลาะไปตามทางเดินไม้บนกําแพงเมืองได้รอบๆ ด้วย
ซึ่ งระหว่างทางเราก็จะเจอกับประตูเมืองแล้วก็หอคอยอีก 8 จุดค่ะ ส่ วนภายในก็จะเป็ นอาคารบ้านเรื อนในยุคกลาง ที่
ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสี สัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคา ยอดแหลมสี ส้มอีกที ดูแดงเถือกไปทัว่ ทุกมุมถนนเลยทีเดียว โดย
อาคารเหล่านี้นอกจากจะเป็ นโรงแรมที่พกั สําหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านขายสิ นค้าที่ระลึก รวมทั้งสถานที่
สําคัญๆ ต่างที่เปิ ดให้นักท่ องเที่ยวสามารถเข้ าไปเยีย่ มชมความงามได้ อย่ างเช่ นศาลาว่ าการ Ratstrinkstube สไตล์ โกธิค
เรอเนสซองค์ ส่ วนอาคารสีขาวด้ านหลังสไตล์ โกธิค อ่ างนํ้าพุเซนต์ จอร์ จ โบสถ์ เซนต์ จาคอปส์ เป็ นต้ น
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และหามพลาดชมไฮไลทสําคัญของเมือง เคาเรียกวา Plonlein เพลินไลน มุมที่สวยที่สุดของ
เมือง ซึ่ งว่ากันว่าที่นี่แหละคือจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรู ปมากที่สุดจุดหนึ่ งในเยอรมัน จนในที่สุดมันก็กลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง จุดนี้คือจุดพิฆาตใจซึ่งเห็นแว้บแรกหัวใจก็อยากจะยืนอยูต่ รงนั้นในทันที
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง)
บาย
นําคณะเดินทางกลับกรุงแฟรงคเฟรท นําท่ านเดินเทีย่ วชมเมือง ณ บริ เวณจัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่ งเป็ นเมือง
ริ มฝั่ งแม่น้ าํ ไรน์ Rhine river เป็ นเมื องที่มีประวัติต่อเนื่ อง
อันยาวหลายศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ซ่ ึ งกษัตริ ยแ์ ละจักรพรรดิหลาย
พระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ตั้งแต่ในยุคสมัยกลางแฟรงค์
เฟิ ร์ท เป็ นนครอิสระที่เก่าแก่มาก่อน และมีที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ สําคัญ
เป็ นเมืองเชื่ อมติดต่อกับยุโรปในด้านการค้า,คมนาคมและทางการ
ทู ต ที่ เชื่ อ มสั ม พัน ธ์ กัน ระหว่างราชอาณาจัก รปั จ จุ บ ัน แฟรงเฟิ ร์ ต
กลายเป็ นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไปทัว่ ประเทศ จนได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน ออกเดินทางสู่ เมืองบอบพารด (เมืองเล็กๆริ มแม่น้ าํ ไรน์) จิบไวน์ จิบ
เบียร์ ริ มแม่น้ าํ ไรน์ (เดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ ด 126กม.เดินทาง1ช.ม.30นาที) พร้อมชมวิวแสนสวยริ มแม่น้ าํ ไรน์
คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ( เมนูพิเศษ! ขาหมูเยอรมัน+ไวน หรือ เบียรเยอรมัน ตนตํารับ)
พักที่ : Bellevue Rhein hotel/Hilton mainz riverside /ระดับใกลเคียง++

*****พักโรงแรมดีดี ริมแมน้ําไรน สวยมากๆ*****
*หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองบอบพาร์ ด เป็ นโรงแรมสไตล์ พื้นเมืองอิงธรรมชาติ ซึ่งห้ องพักจะไม่ ใหญ่ มากนัก และมีจํานวนที่พ ักจํากัด หากที่พ ักในเมือง
บอบพาร์ ดเต็ม หรื อมีการจัดงาน ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นทีพ่ กั ไปทีเ่ มืองไมน์ หรื อเมืองใกล้เคียงแทน

อิสระชมบรรยากาศของเมือง บอบพารด เมืองแสนสวยริมฝงแมน้ําไรน ซึ่งนอกจากมี
ทัศนียภาพที่สวยงามอันเปยมสเนหแลว บ็อบผาดยังมีชื่อเสียงในดานวัฒนธรรมประจํา
ทองถิ่น มีเวลาใหทานไดถายภาพอันสวยงามของแมน้ําไรน และซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
อาทิ มีดเยอรมนี ,ที่เปดไวน ,ของที่ระลึกนารักๆประดับบาน จิบไวน จิบเบียร ริมแมน้ําไรน
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วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) ลองเรือชมแมนา้ํ ไรน-เซ็นตกอล-โคโลญจน-มหาวิหารแหงโคโลญจน
เดินเลน ชมเมือง ชอปปง สินคาตามรสนิยม ไมตอ งรีบเรง-ดุยสเซียดอรฟ(เยอรมัน)
เช้า

เที่ยง
บาย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
”ลองเรือชมความสวยงามสองฝากฝงแมน้ําไรน” ที่มีเรื่ องราวของปราสาทต่างๆเก่าแก่มากมายของ
มหาเศรษฐี ในอดี ตจากยุคโรมัน และชาวเยอรมัน เผ่าต่ างๆที่
ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่ อมคลาย แม่น้ าํ แห่ งนี้ ยงั ก่อให้เกิด
เรื่ อ งราว ,ตํานาน และบทเพลงต่ างๆที่ ท าํ ให้ ผูค้ นหลงใหล
ระหว างการล อ งเรื อ ท านจะได ช มวิ ว ปราสาท
เกาแกมากมาย และหนาผาลอเรไล อันเป็ นตํานาน
ของหญิงสาวที่คร่ าชีวิตผูค้ นที่เดินทางโดยเรื อผ่านแม่น้ าํ สายนี้
เข้าสู่ เขตเซนต์กอร์ เมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสี ยงเพราะบทกวีของ Heinrich Heine เป็ นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยีย่ ม
ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็ นมาใน ค.ศ. ที่ 19 เมืองสําคัญสําหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปี ริ มฝั่ง
แม่น้ าํ ไรน์ และยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสู งของเยอรมัน ให้ท่านไดแพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงามบน
เรื อจนกระทั่งเรื อจอดเข้าสู่ ฝั่ง...มี เวลาช้อปปิ้ งของพื้ น เมื องอาทิ มี ด ตราคนคู่ นาฬิ ก าคุ๊กคู ของแท้ ฯลฯ (เดิ น ทางสู่
โคโลญจน์ 129กม.เดินทาง1ช.ม.25นาที) นําคณะออกเดิ นทางสู่ เมือ งโคโลญจน เป็ นเมืองเมืองที่ เก่ าแก่ ที่ต้ งั มา
ตั้งแต่สมัยโรมัน ชื่อเมืองนี้มาจาก โคโลเนีย ซึ่งตั้งอยูท่ างตอนใต้ของรัฐ Nordrhein-Westfalen ใกล้กบั เมืองบอนน์ เมือง
หลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกในสมัยอดีตก่อนการรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันออก คนไทยเราจะรู้ จักเมืองนี้ตามชื่ อ
ของนํ้าหอมโอเดอร์ โคโลญจน์ (Eau de Cologne 4711) และทีน่ ี้กเ็ ป็ นแหล่ งผลิตนํ้าหอมดังกล่ าวมาตั้งแต่ เกือบ300ปี
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง )
นําคณะชมความยิ่งใหญของ”มหาวิหารแหงโคโลญจน” สั ญลักษณ์ แห่ งเมืองโคโลญจน์ เป็ นมหา
วิหารสไตล์ โกธิกดังเดิมขนานแท้ เป็ นรู ปสามเหลี่ยมหน้ าจั่ว ฐานแคบ สร้ างในปี 1248 ใช้ เวลาสร้ างยาวนานมาราธอน
632 ปี เสร็ จสมบูรณ์ ในปี 1880 และครั้ งหนึ่งสมเด็จพระปิ ยมหาราช รั ชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้ เคยเสด็จมาเยือน
เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้ งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่ งนี้ ที่แม้ในปั จจุบนั ก็ยงั มีการขุดพบซากเมือง
โรมันโบราณข้างใต้และข้างๆมหาวิหารทําให้เราทราบว่าชีวิต และอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกล
จากมหาวิหารแห่ งนี้ เลย ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เครื่ องบินพันธมิตรได้ถล่มวิหารแห่ งนี้ รวม14ครั้งแต่ทุกครั้ง
เหมือนมีมนตร์ ขลัง ลูกระเบิดพลาดจากมหาวิหารไปทุกคราวไปคงความเสี ยหายแก่มหาวิหารเพียงเล็กน้อยแต่บริ เวณ
โดยรอบเมืองพินาศย่อยยับ มหาวิหารจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเยอรมันที่เหลือรอดมาได้อย่างสมบูรณ์
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***หลั ง จากชมเมื อ งเสร็ จ เรี ย บร อ ย...ทั ว ร เรามี
เว ล าให ค ณ ะได เดิ น เที่ ย ว ช ม เมื อ ง โค โล ญ จ น
พ ร อ ม ช อ ป ป ง สิ น ค าพื้ น เมื อ ง ,ข อ ง ที่ ร ะลึ ก
ตลอดจนสิ น ค า แบรนด เนมนานาชนิ ด บนถนนคน
เดิ น Walking Street ไม ต อ งเร ง รี บ ช อ ปป ง ชม
เมื อ งได แ บบสบายๆ ***นํ า เดิ น ทางสู ก รุ ง ดุ ย ส
เซียดอรฟ เยอรมันนีเพียง40นาที
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

คํ่า
พักที่ : renaissance Hotel/holiday inn hotel/nh hotel/ระดับใกลเคียง
หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองดุยเซียดอรฟ ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะ
เต็มตลอดถามีชวงกิจกรรมดังกลาว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียงแทน จํางเรียนมาเพื่อทราบ แตปกติ90%เราพักที่เมืองนี้แนนอน

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4)
เช้า

ชม3หมูบ า น UNSEEN VILLAGE-กีรธ นู (หมูบ า นไรถนน)UNSEEN
ซานนสคัน(หมูบ า นกังหันลม)-อัมเสตอรดาม

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เดินทางสู่ กีร์ธูน235กม. เดินทาง2ช.ม.30นาที)
นําคณะออกเดินทางสู่ หมูบานกีรธูน UNSEEN แถมพิเศษ! ลองเรือชมหมูบาน หมู่บา้ นแสนสวย ซึ่ง
แอบซ่ อนอยู่ ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ หรื อความวุ่นวายใดๆ มีแต่ลาํ คลองนํ้าใส เรื อพายลําน้อย ต้นไม้ใบหญ้า
และอากาศบริ สุท ธิ์ เป็ นดั่งสวรรค์สําหรั บ การพัก ผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ อย่างแท้จริ ง หมู่ บ ้านกี ธูร์น (GIETHOORN
VILLAGE) มี ผู ้ค นอาศั ย อยู่ ร าวๆ 2,600 คน ส่ วนมากเป็ น
ชาวไร่ ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่ง
ให้เป็ นกระท่ อมสไตล์ตะวันตกที่ แสนน่ ารักอบอุ่น มี คลอง
ขนาดเล็ ก ที่ มี ค วามยาวกว่ า 7.5 กิ โ ลเมตร แทรกตัว ไปทั่ว
หมู่บา้ น มี สะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน ไว้เชื่ อม
ระหว่างบ้านเรื อนเข้าหากัน ชาวบ้ านที่น้ ีใช้เรื อเป็ นพาหนะใน
การเดินทางสัญจรเท่านั้น ไม่เว้นแม้แต่บุรุษไปรษณี ยก์ ็ตอ้ งพายเรื อส่ งไปรษณี ยเ์ ช่นกัน และนี้ ก็กลายเป็ นเอกลักษณ์ที่
แสนมีเสน่ห์ของหมู่บา้ นกีธูร์น จนทําให้ ได้ รับการขนานนามว่ าเป็ นเวนิชแห่ งเนเธอร์ แลนด์ ในปี 1958 ภาพยนตร์ ตลก
ชื่อ ดังของ Bert Haanstra อย่ าง Fanfare ได้ ใช้ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) เป็ นโลเคชั่ นหลักในการถ่าย
ทํา และนั้นก็เสมือนกับเป็ นแกรนด์ โอเพ่นนิ่ง ทีท่ าํ ให้ หมู่บ้านไร้ ถนนแห่ งนี้ กลายเป็ นทีร่ ้ ูจักในวงกว้ าง จนมีนักท่ องเทีย่ ว
จากทัว่ ทุกมุมโลกพลัดกันมาเยีย่ มชมความสวยงามสุ ดโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์น แห่ งนี้อย่ างไม่ ขาดสาย

เที่ยง
บาย
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ให้ ท่านเดินชมหมู่บ้าน หรื อล่ องเรื อในคลองนํ้าใสท่ ามกลางอากาศที่เย็นสบายๆ ชื่นชมบ้านเรื อนทรงน่ารักที่เรี ยงรายอยู่
ริ มฝั่ง เพลิดเพลินไปกับดอกไม้หลากสี สรรที่ผลิบานสะพรั่ง อวดโฉมต้อนรับผูม้ าเยือน ท่านจะอมยิ้มไปกับความโร
แมนติกและน่ ารักตรงหน้า เป็ นภาพที่เห็นแล้วทําให้สุขใจอย่างบอกไม่ถูก นอกจากนั้นในบริ เวณหมู่บ้านกีธูร์น มีร้าน
ขายของกระจุ๊กกระจิ๊กที่ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ อย่ างสนุกสนาน มีร้านอาหารที่ตกแต่ งสไตล์ น่ารั กอบอุ่นที่มี
อาหารพืน้ เมืองอร่ อยๆ กลิ่นไอดัตช์ (Dutch) แท้ ๆ ให้ เลือกรั บประทานอย่ างมากมาย หรื อหากท่ านเป็ นคอกาแฟตัวยง ที่
หมู่บ้านกีธูร์น ก็มีร้านกาแฟสุ ดชิ คที่พร้ อมเสิ ร์ฟกาแฟหอมๆ กับบรรยากาศสุ ดโรแมนติกไปพร้ อมๆกัน เรี ยกได้ ว่าเห็น
แล้ วอยากจะนั่งจิบกาแฟไปยาวๆทั้งวัน หมู่บ้านกีธูร์น แห่ งนี้เหมาะสํ าหรั บผู้ที่หลงใหลในบรรยากาศสุ ดโรแมนติกที่
แสนเรี ยบง่ าย เป็ นสถานทีท่ จี่ ะช่ วยปลดปล่ อยความเหนื่อยล้ าทางกาย และใจ เหมือนกับเป็ นสถานีเติมพลังให้ ท่าน
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เดินทางสู่ หมู่บา้ นโวเลนดัม134กม.เดินทาง1ช.ม.30นาที)
นําคณะเดินทางสู หมูบานชาวประมงโวเลนดัม (Volendam)เมืองท่องเที่ยวที่มีชือเสี ยงและได้รับความนิยม
มากที่ สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ที่ มีความโดดเด่ นในเรื องของท่าเรื อ และหมู่บา้ นชาวประมงอันแสน
คึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดังเดิ มของชาวดัตช์ หรื อบางครั้งมักถูกเรี ยกว่า "ไข่ มุกแห่ งซุ ยเดอร์ ซี "
(The Pearl Of The Zuiderzee) โดยตัวเมื องนั้น ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยอยู่ห่ างจากเมื อง

อัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) ไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ให้ ท่านเดินเที่ยวเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดด
เด่ นในเรื่ องของท่ า เรื อและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่ งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์
ซึ่งแน่ นอนว่ าปัจจุบันยังคงได้ รับการอนุรักษ์ เอาไว้ เป็ นอย่ างดี นักท่ องเที่ยวที่มาเยือนสามารถท่ องเที่ยวไปตามสถานที่
ต่ างๆภายในตัวเมืองด้ วยการเดินเท้ าหรื อขี่จักรยาน สั มผัสวิถีของเมือง ชาวประมงที่เรี ยงรายไปด้ วยอาคารบ้ านเรื อน
เก่ าแก่ รวมไปถึงท่ าเรื ออันแสนคึกคักของเมืองที่คราครํ่ าไปด้ วยเหล่ าชาวประมงและนักท่ องเที่ยวที่มาเยือนเมืองโว
เลนดัม ซึ่งจะมีจํานวนมากในช่ วงฤดูกลางท่ องเทีย่ วหรื อในช่ วงทีม่ ีการจัดงานเทศกาลประจําปี ของเมือง
คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร SEAFOOD ซีฟูดริมทะเล / (เดินทางสู่ กรุ งอัมสเตอร์ดมั 20 นาที)
พักที่ : ramada hotel /hyatt hotel/mucure hotel / ระดับใกลเคียง 

โรงแรมดีกลางกรุงอัมเสตอรดัม ใกลสถานที่ทองเที่ยว ไมตองไปนอนไกลๆ
หมายเหตุ : โรงแรมที่เมืองอัมสเตอรดัม ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยูบอยครั้ง
และหองพักมักจะเต็มตลอดถามีชวงกิจกรรมดังกลาว หากที่พักในเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียงแทน
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วันทีห่ า ของการเดินทาง(5)
อัมสเตอรดมั -หมูบา นกังหันลม Zaan Schan-อัมสเตอรดัม
ลองเรือแมนา้ํ แมนา้ํ อัมสเทล-เดินเทีย่ วจัตรุ สั ดามสแควร-รอทเทอรดาม-บานลูกเตา
เช้า

เที่ยง
บาย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เดินทางสู่ กมู่บา้ นซานสคัน 20 กม. เดินทาง 18นาที)
นําคณะเที่ยวชมธรรมชาติแบบฮอลแลนดแทๆที่ หมูบานกังหันลมซานซคัน Zaan Schan
ซึ่ งมี ก ารอนุ รั ก ษ์ กั ง หั น ลม และบ้ า นเรื อนดั้ งเดิ ม ของ
ฮอลแลนด์ เป็ นหมู่บา้ นที่ ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าํ Zaanไม่ไกลจาก
Amsterdam ที่ นี่ เป็ นเหมื อ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ลางแจ้ง ที่ ร วม
ความเป็ นฮอลแลนด์ห ลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สี
เขียวริ มนํ้า สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลม
เก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม โดยกังหันลมที่นี่เป็ น
กังหั น ที่ ย งั ใช้งานได้ ทําหน้าที่ เลื่ อยไม้ บดเม็ด สี บดพื ช
นํ้ามัน ฯลฯ นับ เป็ นเครื่ องจัก รกลที่ ค ลาสสิ คและน่ าสนใจมาก นอกจากกังหั น ลมแล้ว ก็ย งั มี รองเท้าไม้อีก ที่ เป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศ Netherlands ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันสดชื่นบริ สุทธิ์ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี
นําคณะออกเดิ นทางสู่ กรุ ง อั ม สเตอร ดั ม (เนเธอร แ ลนด ) ประเทศเนเธอร์ แลนด์พ ร้ อมชมวิวทิ วทัศน์ที่
สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บา้ น
ทางชนบทตลอดสองข้างทาง อัมสเตอร์ ดมั ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่
ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ําอัม สเทล เริ่ ม ก่ อตั้งประมาณคริ ส ต์ศตวรรษที่ 12
ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์ แลนด์ มีประชากรใน
เขตตัวเมื องประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมื องที่ มีคลองเล็ก
คลองน้อยตัดไปมาทัว่ เมืองอย่างเป็ นระเบียบกว่า100สายจนได้
ชื่ อว่าเป็ น เวนี สแห่ งยุโรปเหนื อ และมีเขื่อนอยู่ทวั่ ไปเนื่ องจาก
เป็ นแผ่นดินที่สร้างถมขึ้นจากบริ เวณเดิมที่เป็ นนํ้าทะเลปัจจุบนั เป็ นนครที่อยูต่ ่าํ กว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ4เมตร
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําคณะเพลิดเพลินกับการ”ลองเรือหลังคากระจกชมแมน้ําอัมสเทล” เรื อจะล่องไปตามลํา

คํ่า
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คลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรื อนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็ น
อาคารทรงแคบที่มีตะขออยูช่ ้ นั บนสุ ดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรื อผ่านบ้านเรื อนแพ
ที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง2,500หลัง แล้วไปชมเขตที่เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของกรุ งอัมสเตอร์ ดมั นําคณะเข้าชม สถาบัน
เจี ยระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจี ยระไนเพชรของเนเธอร์ แลนด์ได้รับการยกย่องว่า ดี ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชม
ขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้ าํ นาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็ นอัญมณี ที่มีค่า
ที่สุดสําหรับท่านที่ตอ้ งการเป็ นเจ้าของอัญมณี ล้ าํ ค่า เลือกซื้ อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริ ษทั ฯที่มี
ชื่ อเสี ยง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า ภายในร้ านที่ ทาํ ด้วยไม้เป็ นของที่ระลึกต่างๆ เช่ นพวงกุญแจ , รองเท้าไม้ ,
ภาพวาด ,ของที่ระลึก ฯลฯ นําคณะเที่ยวชม ”จตุรัสดามสสแควร” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุ งอัมสเตอร์ดมั อิสระ
ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยโุ รปตามอัธยาศัย เดินทางสู่ รอทเทอร์ดมั 1ชม
นําคณะออกเดินทางสูเมืองรอตเทอรดาม ถายถาพกับบานลูกเตาอันนาแปลกตา ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ เป็ นเมืองท่ าหลัก และเมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ตั้ งอยู่ริม ฝั่ งแม่ นํ้ ามาส (Maas River) รอต
เทอร์ ดามนับเป็ นเมืองท่ าใหญ่ ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก และเป็ นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยอีราสมุส (Erasmus University Rotterdam) ซึ่ งมี
ชื่ อ เสี ยงทางด้ านเศรษฐศาสตร์ และสถาบั น สถาปั ต ยกรรมแห่ ง
เนเธอร์ แลนด์ (Netherland Architecture institute – NAi) เมื อ ง
รอตเทอร์ ดามมีลักษณะต่ างจากเมืองอื่น ๆ ในเนเธอร์ แลนด์ คือเป็ น
เมืองทีม่ ีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้ รับการส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวเป็ น “เมืองแห่ งสถาปัตยกรรม” แต่ มักจะถูก
บดบังด้ วย เมืองอัมสเตอร์ ดมั เมืองรอตเตอร์ ดามมี รอตเตอร์ ดาม จะมีความภาคภูมิใจในสถาปัตยกรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / อิสระกับการพักผ่อน ตามอัธยาศัย

พักที่ : Hilton rottherdam htel/ระดับใกลเคียง 

วันทีห่ กของการเดินทาง(6)
เช้า

บรูจน(มรดกโลก) UNSEEN-แถมพิเศษ!!!!ลองเรือชมเมืองบรูจน
บรัสเซลล(เบลเยีย่ ม)-จัตรุ สั กรองปราซ-ชอปปง พืน้ เมือง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เดินทางสู่ เมืองบรู จน์ 175 กม. เดินทาง 2 ช.ม.)
นํ าคณะเที่ ยวชม เมือ งบรูจ จ (มรดกโลก) UNSEEN รายการแถมพิ เศษ!!!!!!! ใหค ณะ
ได”ลองเรือ”ชมความสวยงามรอบเมืองบรูจน เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ยอ้ นหลังไปในสมัยจูเลียส ซี
ซาร์โดยเป็ นเมืองป้อมปราการที่สาํ คัญของอาณาจักรโรมัน
ในสมัย ยุ ค กลาง ในเมื อ งนี้ นอกจากท่ า นเดิ น เที่ ย วชม
บรรยากาศของเมืองแล้ว ท่านยังสามารถเดินช้อปปิ้ งสิ นค้า
ที่ระลึก และแบรนด์เนมชื่อดังที่มีให้เลือกมากมาย ในราคา
ถูกกว่ายุโรปเมืองอื่นๆ เดินชมบรรยากาศอันแสน
โรแมนติ ก ของเมื อ งบรู จ จ (มรดกโลก)ที่ มี
ความสวยงามไม้แพ้เมืองใดในยุโรป พร้อมเก็บภาพจัตุรัส
กลางเมืองที่มีความคลาสสิ กไม่แพ้เมืองอื่นๆในยุโรป จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ เมืองเกนท์
******ทัวร์ เราจัดเทีย่ ว เมืองบรูจจ์ มรดกโลกแสนสวยของเบลเยีย่ ม มาเส้ นนี้ห้ามพลาด สวยจริ งๆ*******
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เที่ยง
บาย

บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่ บรัสเซลส์50ก.ม. เดินทาง40นาที
นําคณะชมความสวยงามของ“กรุงบรัสเซลส” เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็ น1ใน3 ของ
กลุ่มประเทศเบเนลักซ์สถานที่ต้ งั ขององค์การนาโต้ และองค์การสําคัญๆ อีกหลายองค์การ ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนต่างๆ

อาคารที่ทาํ การของบริ ษทั ชั้นนําของยุโรป เข้าสู่ เขตเมืองเก่าบริ เวณ จตุรัสกรองดปลาซ(จตุรัสสวยที่สุด
ของยุโรป) สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ ดา้ นด้วยตึกโบราณแต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้ม
ทองเป็ นอาคารสไตล์บาร็ อก ทั้งศาลาว่าการเมื อง ,พิพิธภัณ ฑ์ประจําเมื อง , อาคารของสมาคม
อาชีพต่าง ฯลฯ ซึ่ งจะทําสัญลักษณ์ไว้บนจัว่ หรื อเหนื อประตูเป็ นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง นํา
คณะชมสัญลักษณ์ที่สาํ คัญประจําเมือง เจ้าหนูยนื ฉี่ หรื อแมเนเกนพิส ฝี มือของเจอโรมดูเกสนอย
ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1619 หรื อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลายการ์ ตูนแต็ง แต็ง ซึ่งเป็ นตัวการ์ตูนที่ได้รับ
ความนิ ยมในยุโรป...มีเวลาให้ท่านเดินเที่ยวชม ถ่ายภาพ บริ เวณจตรัส หรื อซื้ อช็อคโกแล็ตอัน
เลื่องชื่อของเมือง และของที่ระลึก ของแบรนด์เนมนานาชนิด
*****มีเวลาใหทานไดเดินชมเมือง ชอปปง สบายๆไมตองรีบเรง*****
คํ่า บริ การอาหารมื้อคํ่า ****เมนูพิเศษ หอยแมลงภูอบซอสไวนขาว ของขึ้นชือ
่ เบลเยี่ยม มาถึงตองชิม****
พักที่ : warwick hotel/Pullman brussel centre midi hotel /ระดับใกลเคียง 

โรงแรมดีกลางกรุงบรัสเซลส ใกลสถานที่ทองเที่ยว เดิ นเลนชมเมืองได หมายเหตุ : โรงแรมที่กรุง
บรัสเซลส ไปเมืองที่มีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญของประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะเต็มตลอดถามีชวงกิจกรรม
ดังกลาว หากที่พักในบรัสเซลสเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกลเคียง จํางเรียนมาเพื่อทราบ แต90%เราพักที่บรัสเซลสแนนอน

*(พักโรงแรม4ดาวกลางเมือง ไมเหมือนใครแนนอน โลเคชั่นดีมาก)

Page 10.

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7)

บรัสเซล(เบลเยีย่ ม)-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะชม พร้อมถ่ายรู ปคู่กบั ประติมากรรมอะโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของการรวมตัว
ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรป เมื่อปี ค.ศ.1959…
นําคณะเดินทางสูสนามบินเพื่อเช็คอิน และทําTAX REFUND
13.30 น. เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg935 (บินตรง)
***TGนําคณะบินตรง...ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง...พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8)
05.35 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมD ELUXE เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาว ดีดี****
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบ พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว (ทัวรเราจัดเอง ไมใชสงจอย)

รวมน้ําดื่มใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว
โปรแกรมนี้รวมทิปคนขับรถ ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม
**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบพักโรงแรมดีดี วิวดีดี
**เที่ยวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขทั้งครอบครัว และคนที่คุณรัก**
ทัวรนี้เนนที่พักแบบ4ดาว****ใจกลางเมืองและติดธรรมชาติสวยๆหรือริมน้ําเทานั้น
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ยุโรปเคอเคนฮอฟ เยอรมัน-เนเธอรแลนด-เบลเยีย่ ม8วัน TG BENELUX B 8 DAY
เหมาะกับทานทีช่ อบเทีย่ วแบบ พักดี ทานดี ทัวรแนะนํา++โรงแรม4ดาวดีด/ี รวมคา VISA แลว

บริการอาหารครบทุกมื้อ
พิเศษ ขาหมูเยอรมัน+เบียรเยอรมัน / หอยแมลงภูในไวน เบลเยี่ยม

ทัวรนี้รวมน้ําดื่มใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว
โปรแกรมนี้รวมทิปคนขับรถ+รวมคาVISA ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม
*เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบ บริการดี พักโรงแรมดีดี มีความสุขทั้งครอบครัว
**เนนสถานที่เที่ยวที่เปนธรรมชาติสวยๆของ เยอรมัน เนเธอแลนด เบลเยี่ยม*
เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คูฮน
ั นีมูน เดินทางไมเหนื่อยแนนอน*กรุณา
สํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 04-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก
เดือนกันยายน
21-28 ก.ย.
28ก.ย.-05ต.ค.
เดือนตุลาคม
12-19ต.ค.
19-26ต.ค.
เดือนพฤศจิกายน
02-09พ.ย./16-23พ.ย.
เดือนธันวาคม
01-08ธ.ค.
05-12ธ.ค.
07-14ธ.ค.
ชวงปใหม 28ธ.ค.-04ม.ค.

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม

77,900

77,900

74,900

16,000

77,900

77,900

74,900

16,000

77,900

77,900

74,900

16,000

77,900

77,900

74,900

16,000

82,900

82,900

79,900

20,000

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกสิกรไทย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด30,000บาท(ปกติ) 40,000(ชวงวันหยุด)สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 *ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ**
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
อัตราค่ าบริการนีร้ วม//ค่าตัวเครืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม//ภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับสําหรับนํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

Page 12.
เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000-40,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้

ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ

 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี

 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด

 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง

30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริงทุกกรุป ยอนหลัง1ปที่ผานมา
ขอขอบคุณ...คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 11-19พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย8วัน TG DELUXE 2 ประเทศ เดินทาง 11-18พ.ค.2562 (จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 04-12พ.ค.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 20-28เม.ย.2562 (จํานวน27ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 16-24เม.ย.2562 (จํานวน25ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต12-19เม.ย.2562 (จํานวน17ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ สงกรานต 12-20 เม.ย.2562 (จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-19เม.ย.2562 (จํานวน26ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-17เม.ย.2562 (จํานวน33ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชติ 4ยอดเขา วันที่ 07-16 เม.ย.2562 (จํานวน32ทาน)

ยุโรปตะวันออก10วัน TG SUPERIOR พัก HALLSTATT เดินทางวันที่ 02-11เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)เหมา

แกรนดสวิสเซอรแลนด 8วัน TG promotion3 เนนชมวิว100ลาน วันที่ 31มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน15ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG เดินทางวันที่ 30มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน) BUS1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที2่ 3-31มี.ค.2562 (จํานวน24ทาน) BUS2เหมา

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม วันที่ 23-30มี.ค.2562 (จํานวน14ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน17ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 2-10มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 10-18ก.พ.2562 (จํานวน15ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27ม.ค.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน43ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 11วัน TG ปใหม 29ธ.ค.-07ม.ค.2562(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พัก Hallstatt เดินทางปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.2562(จํานวน32ทาน) bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 25ธ.ค.-02ม.ค.2562(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 23-31ธ.ค.2561(จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 10วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22-31ธ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย12วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22ธ.ค.-02ม.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 22-30ธ.ค.2561(จํานวน10ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23 ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันพอ 01-09ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 24พ.ย.-02ธ.ค.2561(จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 17-25พ.ย.2561(จํานวน15ทาน)bus2

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 03-11พ.ย.2561 (จํานวน14ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด8วัน TG PROMOTION ชวงหยุดปยะ21-28ต.ค.2561(จํานวน34ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 ชวงหยุดปยะ20-28ต.ค.2561(จํานวน40ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ ชวงหยุดปยะ19-27ต.ค.2561(จํานวน26ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG DELUXE C พักดี ทานดี เดินทางวันที่ 14-23 ต.ค.2561 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 13-21ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 14-23ต.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 11-19ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 06-14 ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 29ก.ย.-07ต.ค.2561(จํานวน9ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรัง่ เศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุป เหมา บริษทั เมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถนุ ายน 2561 (จํานวน43ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

