
 

 

BBBIIIGGG   PPPRRROOO   333___WWWooonnndddeeerrr   ooofff   ttthhheee   NNNooorrrttthhh   (((TTTuuullliiippp)))   

“““BBBeeelllgggiiiuuummm---NNNeeettthhheeerrrlllaaannnddd---FFFrrraaannnccceee   888   DDDaaayyysss”””   
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการเช็คอิน  จากนัน้เชิญรอ 
ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดนิทางล่าช้า หรือเหตสุดุวสิยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ี 2 บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์แลนด์) - 
ภูมิภาคซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ 

เสาร์ 

00.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG934  
07.40 น. ถงึสนามบินบรัสเซลส์ (BRU) ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้ว รถปรับอากาศรอรับคณะ แล้วเดินทางสู่หมูบ้่านประมงโฟเลนดมั 
ระหว่างทางผ่านเมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เพชรเม็ดงามแห่งของแคว้นแฟลน
เดอร์ส ในประเทศเบลเยียม ด้วยการที่เมืองตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เชลด์ (Scheldt) เลย
เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของยโุรปในปลายศตวรรษที่ 15 เคยเป็นเมืองท่าใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของโลก อิสระให้ทา่นเดินเลน่ชมหมูบ้่านประมงโฟเลนดมั ท่ีน่ียงัคง
อนรุักษ์วิถแีบบดัง้เดิมด้วยชดุแตง่กายพืน้เมือง พร้อมหาซือ้ของที่ระลึก 

 
(220 ก.ม.) 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย ออกเดินทางสูภู่มิภาคซานที่เมืองซานสคนัส์ (Zaanse Schans) ทางตอนเหนือของ

กรุงอมัสเตอดัม ปัจจบุนัเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด พาคณะเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวดชัต์ ที่หมู่บ้านซานสคนัส์ ที่นี่ใช้กังหนัลมกว่าร้อยแห่งในงานอตุสาหกรรมมา
ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหน้าที่ผลติน า้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงาน
ไม้ นอกจากนีภ้ายในหมู่บ้านแห่งนีย้งัมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอร่ี 
ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟและชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill) จากนัน้เดินทาง
เข้าสูย่่านใจกลางเมืองอนัเป็นที่ตัง้ของจัตรัุสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลาง
เมืองที่นกัท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตัง้อยู่ใจ
กลางจตัุรัส และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอมัสเตอร์ดมั 
หรืออีกชื่อหนึง่คือย่าน Red Light District แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ตามอธัยาศัย 
อมัสเตอดัมได้ชื่อว่ามีถนนช้อปปิง้ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจไม่แพ้เมืองหลวงใดๆ ในยโุรป 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL**** หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.parkplaza.com 

วันท่ี 3 เท่ียวชมเมือง - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - เมืองกีธูร์น  อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.hotelschiphol.nl/


 

 

08.00 น. น าคณะเที่ยวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยากาศการลอ่งเรือหลงัคากระจก เรือจะ
ลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ถกูสร้างมา
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชัน้บนสดุ
ของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างลอ่งเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริม
คลองที่มีอยู่มากถงึ 2,500 หลงั แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สดุของอัมสเตอดัม จากนัน้
เรือจอดสง่ท่านที่สถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการ
เจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สดุแห่งหนึง่ของโลก ชม
ขัน้ตอนการคดัเลอืกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ช านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการ
เจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สดุ ส าหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้ค่า 
เชิญท่านเลอืกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีช่ือเสยีง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเที่ยวชมเมืองกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านแห่งสายน า้ ปราศจากถนน หมู่บ้าน

เลก็ๆแห่งนี ้ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เนื่องจากเป็นหมู่บ้านไร้ถนน 
ผู้คนที่นี่สญัจรกนัทางเรือ จงึมีคคูลองเลก็ๆลดัเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทกุหลงัจะมี
เรือเป็นพาหนะประจ าครัวเรือนนัน่เอง พาท่านลอ่งเรือชื่นชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ภายในหมู่บ้าน รวมถงึดอกไม้ที่ผลบิานรอนกัท่องเที่ยวผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพประทบัใจก่อนเดินทางกลบัเข้าสู่กรุงอมัสเตอร์ดัม   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL**** หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.parkplaza.com 

วันท่ี 4 สวนดอกทวิลิปท่ีเคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เท่ียวชม
กรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มือง LISSE เพื่อเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ต่ืนตาต่ืนใจกบัแปลงทิว

ลปิที่ชดูอกอวดสสีนัหลากหลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี ้ยงั
ร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่ก่ิงก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ให้ความชุ่มชืน้ 
สดชื่น และพนัธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลีย่นสถานที่แห่งนีใ้ห้กลายเป็นสวรรค์
ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่านได้บนัทกึภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลกึ  
(ช่วงเทศกาลดอกทิวลิปมีข้ึนระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2562)  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะออกเดินทางกลบัสู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม น าคณะ

ชมแกรนด์เพลซ (Grand Place) หรือ กร็องปลสัเดอบรูว์แซล จัตรัุสอนังดงามที่สดุ
แห่งหนึง่ของยโุรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดชัเชส 
อิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลปิที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮโูก และชาร์ลส โบเดอ
แลร์ สองนักเขียนชื่อดังยงักลา่วถงึ พาท่านไปชมรูปปัน้แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนู
น้อยที่โด่งดังจนกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมือง หรือ
เลอืกซือ้สนิค้าพืน้บ้าน อาทิ ช็อคโกแลต็ เบลเย่ียมผลติช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตนั
ต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลตกว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลกูไม้ หรือลิม้ลองวาฟเฟิล 

(212 ก.ม.) 

 
 

http://www.hotelschiphol.nl/


 

 

ของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก, เบียร์ท้องถ่ินกว่า 80 ชนิด 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HUSA PRESIDENT PARK HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันท่ี 5 บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - นครปารีส (ฝร่ังเศส) - เท่ียวชมเมือง อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
08.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 

27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนกัท่องเที่ยวจากทัว่ทกุหนแห่ง ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่
ส าคัญแห่งหนึง่ ที่นกัท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออก แบบโดย Andre 
Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึง่เปรียบเสมือนอะตอม 
จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม จากนัน้น าคณะออกเดินทางสูม่หานคร
ปารีส ประเทศฝร่ังเศส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลก  

(312 ก.ม.) 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เที่ยวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง้อยู่ทาง

ฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น า้ (อิลเดอลาซิเต้) ได้ รับการบูรณะโดย 
เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดคุ สถาปนิกคนส าคญัที่สดุคนหนึง่ของฝร่ังเศส ประติมากรรม
และหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝร่ังเศส มหาวิหาร
แห่งนีไ้ด้รับความเสียหายอย่างหนัก งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูก
ท าลายไปมาก และได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิม
ทุกประการ น าท่านไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง , 
โรงเรียนนายร้อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้างที่เป็น
จุดที่สวยที่สดุ รถโค้ชน าท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร 
(Le Notre) ที่ชวนให้ระลกึถึงการปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบ
ฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึน้เพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) 
เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้า
ชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พุ ภัตตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็น
ถนนที่มีสีสนัตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก อิสระให้ท่าน
ได้ช้อปปิง้ในร้านค้าช่ือดงัอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็นต้น 

 

    
 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES**** 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 6 พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี - ห้างแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะออกเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุในปฐพี ตัง้อยู่ห่าง

จากจดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี ้
ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าท่านเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง 
ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวงัล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือ
ชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล า้ค่าที่สดุแห่งหนึ่งของ
โลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝร่ังเศสในแกลลอรีลาฟาแยตต์ ย่าน

ถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดับ, 
 



 

 

เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กบันกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES**** 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 7 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. น าคณะออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ และมีเวลาให้ท่านได้ท า 

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG931  
วันท่ี 8 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 
05.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม  
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้)  

 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

22-29 มี.ค. 2562 70,000.- 63,000.- 56,000.- 13,000.- 9,000.- -24,000.- 
-19,500.- 

12-19 เม.ย. 2562 83,000.- 75,000.- 67,000.- 14,000.- 10,000.- -34,000.- 
-27,000.- 

3-10 พ.ค. 2562 

72,000.- 65,000.- 58,000.- 13,000.- 9,000.- -24,000.- 
-19,500.- 

4-11 พ.ค. 2562 
11-18 พ.ค. 2562 
17-24 พ.ค. 2562 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบใุนรายการ  
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่นย้ายเมืองพัก หากวนัดงักลา่วมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยี

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

  



 

 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่าน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืล่วงหน้า 30 วนัก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้
ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบังคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัที่น า
เที่ยว ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ไม่
ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า                2.2  ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบิน
ไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงิน
ค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 



 

 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการสะสมไมล์ของ
สายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้

พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารชัน้
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญู
หายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 



 

 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ  
การขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง   

ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 

รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสติู

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 4-6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 4-6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัไม่เกิน 7-10 วนัก่อนการย่ืนวีซ่า ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสอืรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ ท่านที่มิได้เดินทางไปด้วยจะต้องท าจดหมายยินยอม 

โดยที่บิดา/มารดา ผู้ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง  

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


