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07.00 น.   พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร T สายการบิน Emirates Airline เจาหนาท่ี
               คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระ และการเช็คอิน จากน้ันเชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก
09.30 น.   ออกเดินทางสูกรุงบรัสเซลส โดยสายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK 375 / EK 181 
               (09.30-13.00/14.20-19.20)
19.20 น.   ถึงทาอากาศยานบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถรอรับแลว
               เดินทางสูโรงแรมท่ีพัก
               นําทานเขาสูท่ีพัก Holiday Inn Hotel Brussels Airport, an IHG Hotel **** 
               หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

กรุง เทพฯ –  ดู ไบ  -  กรุงบรัส เ ซล ส์  ( เบล เยี ยม )วันท่ี 1



08.00 น.   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น.   นําทานไปถายรูปกับ อะตอมเมียม (Atomium) แลนดมารคท่ีสําคัญแหงหน่ึงของบรัสเซลส เขาสูยาน
               เมืองเกา อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษไวจากรัฐบาล จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอัน
               งดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรป รูปปนแมนเนเกนพิส เด็กนอยท่ีโดงดัง เดินเลนชมเมือง หรือเลือกซ้ือ
               สินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยียมผลิตช็อคโกแลตกวา 172,000 ตันตอป, เบียรเบลเยียมมี
               มากกวา 80 ชนิด, ผาปกลูกไม, หรือล้ิมลองวาฟเฟล ของอรอยท่ีหาชิมไดไมยาก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           เดินทางสูเมืองบรูกจ เมืองท่ีงามสงาลอมรอบดวยสะพานเล็ก ๆ ท่ีต้ังครอมอยูเหนือลําคลอง บานหลังคา
               ทรงจ่ัวและสนามหญาอันเขียวขจี บรรยากาศท่ีทานสามารถพบเห็นไดท่ัวเมือง ปอมปราการสมัยยุค
               ศตวรรษท่ี 13 ยังอยูในสภาพท่ีสมบูรณ Church of Our Lady โบสถแมพระท่ีมีหอสูงสรางดวย
               อิฐ 122 เมตร ถือเปนงานฝมือของชางในยุคน้ัน นอกจากน้ียังมีรูปแกะสลักมาดอนนา ผลงานของ
               ไมเคิล แองเจโล ชางฝมือระดับโลก ศาลาวาการเมืองแบบโกธิค อายุเกาแกกวา 600 ป และหอระฆัง
               (Belfry) สูงถึง 83 เมตร โบสถพระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) คนมากกวา
               50,000 คนจากท่ัวโลกจะเดินทางมาแสวงบุญท่ีโบสถแหงน้ีเพ่ือเขารวมการฉลอง Ascension Day
               ในชวงฤดูใบไมผลิ
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
               นําทานเขาสูท่ีพัก Hotel Velotel Brugge **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

บรัส เซล ส์  ( เบล เยี� ยม )  -  เมื องมรดกโลกบรูจก์  -  โบสถ์พร ะ โล หิตวันท่ี 2



07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู เมืองเกนท เมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและม่ังค่ังท่ีสุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางท้ังเมืองปูดวยหิน
               แบบโบราณในสมัยยุคกลาง ปราสาททานเคานท ปอมปราสาทในยุคกลางท่ีถูกสรางข้ึนเม่ือป  
               ค.ศ.1180 ชมหอระฆังประจําเมือง The Belfly เปนจุดเดนของเสนขอบฟาความสูง 91 เมตร ดาน
               ลางน้ันเปนหประชุมสงฆท่ีมีมาต้ังแตค.ศ. 15 เดินเลนชมถนน The Graslei และ The Korenlei
               ถนนเกาแกของเมือง เปนจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในเมืองเปนอาคารเกาแกต้ังแตสมัยยุคกลางเรียงรายอยูสอง
               ฝงถนน เดินทางสู แอนตเวิรป ใจกลางเมืองเปนท่ีต้ังของ Cathedral of Our Lady มหาวิหาร
               ขนาดใหญสุดตระการตา จตุรัส Grote Markt ท่ีรายลอมไปดวยสถาปตยกรรมสุดย่ิงใหญอลังการ
               อนุสาวรีย Brabo Fountain ท่ีแสดงใหเห็นถึงวีรกรรมอันแสนกลาหาญของ Brabo กัปตันเรือชาว
               โรมันท่ีสามารถตัดแขนของยักษและขวางลงแมน้ําตามตํานานของชาวเมือง ผานชมพิพิธภัณฑศิลปะ
               The Rubens House และ Antwerpen-Centraal สถานีรถไฟประจําเมือง Antwerp ท่ี
               ตกแตงไดสวยงามอลังการมากจนกลายมาเปนแลนดมารกสําคัญของเมือง
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           เดินทางสูเนเธอรแลนด ดินแดนแหงกังหัน แมกังหันโบราณจะหายไปเปนจํานวนมาก แตกังหันลมผลิต
               ไฟฟาบงบอกถึงการใชพลังงานจากธรรมชาติใหเกิดประโยชนได ภูมิภาคซานท่ีเมืองซานสคันส
               (Zaanse Schans) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปด ใหทานไดเขาถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชต ท่ีน่ี
               ยังคงใชกังหันลมในงานอุตสาหกรรมมาต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตนามันจากดอก
               มัสตารด กระดาษงานไม นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมีพิพิธภัณฑท่ีนาสนใจ อาทิ 
               พิพิธภัณฑเบเกอร่ี ชีสฟารม โรงหีบน้ํามัน (Oil Mill) ลวนแตใชพลังงานจากกังหันลมท้ังส้ิน ยามเย็น
               นําคณะสูเมืองฮารเล็ม อีกหน่ึงเมืองโรแมนติกของฮอลแลนด
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
               นําทานเขาสูท่ีพัก Hotel Sassenheim-Leiden **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
               (นอกกรุงอัมสเตอรดัม)

บรูจก์  –  ซิตี� ทั ว ร์ เ มื อง เกนท์  –  แอนต์ เ วิ ร์ป  ภูมิภาคซานสคัน ส์  –  ไล เดนวันท่ี 3



07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
08.00 น.   เดินทางสูหมูบาน Lisse ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไมเมืองหนาวในไรกวาง สวนเคอเคนฮอฟ 
               สถานท่ีจัดแสดงดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุระดับโลก ต่ืนตาต่ืนใจกับแปลงทิวลิปท่ีชูดอกอวดสีสัน
               หลากหลายสวยงาม ในแตละปจะมีสายพันธุใหมๆ เกิดข้ึน นอกจากน้ีภายในสวนท่ีกวางใหญแหงน้ี ยังรมร่ืน
               ไปดวยตนไมใหญแผก่ิงกานเปนแถวเรียงรายตลอดแนว บึงใหญใหความชุมช้ืน สดช่ืน และพันธุไมดอก
               อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเปล่ียนสถานท่ีแหงน้ีใหกลายเปนสวรรคของคนรักดอกไมจริงๆ อิสระใหทานไดบันทึก
               ภาพสวยๆ ไวเปนท่ีระลึก (ชวงเทศกาลดอกทิวลิป 23 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2023)
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           เท่ียวชมกรุงอัมสเตอรดัม แมไมใชเมืองหลวงแตก็จุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวท่ัวโลก บรรยากาศ
               การลองเรือหลังคากระจก เรือจะลองไปตามลําคลอง ท่ีจะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชต ถูกสรางมา
               ต้ังแตศตวรรษท่ี 17-18 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยูช้ันบนสุดของอาคารเอาไว
               ขนเฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางลองเรือผานเรือนแพท่ีอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง อยูในเขตท่ี
               เกาแกท่ีสุดของกรุงอัมสเตอดัม เรือจอดสงทานท่ี สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory)
               อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนด ไดรับการยกยองวาดีท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก ชมข้ันตอน
               การคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชานาญตลอดจนข้ันตอนการเจียระไนใหเปนอัญมณีท่ีมีคาท่ี
               สุด ปจจุบันสถาบันเพชรแหงน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 เหล่ียม)
               ท่ีมีใบรับรองดวย Certificate จากบริษัทฯ เขาสูยานใจกลางเมืองอันเปนท่ีต้ังของ จัตุรัสแดม เขตยาน
               ใจกลางเมืองท่ีนักทองเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมต้ังอยูใจกลางจัตุรัส
               Red Light District และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
                นําทานเขาสูท่ีพัก Hotel Sassenheim-Leiden **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 
                (นอกกรุงอัมสเตอดัม)

สวนดอกทิ วลิป เคอ เคนฮอฟ -  อัมส เตอร์ดั ม  -  จ ตุรัสแดม  -  ล่ อง เรือหลั งคากร ะจก  –
สถาบัน เจียร ะ ไน เพชรวันท่ี 4



07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) หมูบานแหงสายน้ํา ไดรับฉายาวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด”
               เน่ืองจากเปนหมูบานไรถนนผูคนท่ีน่ีสัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลัดเลาะอยูรอบหมูบาน บานทุก
               หลังจะมีเรือเปนพาหนะประจาครัวเรือนน่ันเอง นําทานลองเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมูบาน 
               รวมถึงดอกไมท่ีผลิบานรอนักทองเท่ียวผูมาเยือน อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย          เดินทางสู Designer Outlet Roermond เอาทเล็ทชอปปงมอลลท่ีมีขนาดใหญ ภายในเรียงรายไป   
              ดวยรานคากวา 186 ราน แบรนดเนมช่ือดังอาทิ Michael Kors / Polo Ralph Lauren /  
              Prada, Coach / Longchamp / Adidas / Armani / Burberry / Gucci / 
               Dolce and Gabbana
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
               นําทานเขาสูท่ีพัก Grand Hotel Valies Roermond **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

กรุงอัมส เตอร์ดั ม  เมื องกี ธูร์น  -  ช้อปป�� ง  DES IGNER OUTLET  ROERMOND –
โรมองต์

วันท่ี 4



08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น.   นําทานไปเท่ียวชมแหลงทองเท่ียวท่ีเปน UNSEEN GERMANY เดินทางสูปราสาทเอ็ลทซ Burg Eltz 
               (208 ก.ม.) ปราสาทยุคกลางถือไดวาเปน Unseen ในโลกโซเชียลท่ีรอนแรงในขณะน้ี ต้ังอยูในหุบเขา
               ทางตอนเหนือแมนามอแซล เปนกรรมสิทธ์ิของตระกูลขุนนางเกาแกต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 12 จนถึง
               ปจจุบัน รอบปราสาทมีแมนาเอ็ลซบัค (Elzbach) ไหลผาน สวนท่ีเกาแกท่ีสุดของปราสาทสรางข้ึนใน
               คริสตศตวรรษท่ี 9 ปราสาทน้ีเคยปรากฏอยูบนธนบัตร 500 มารคระหวางป ค.ศ. 1965–1990
               แลวเดินทางตอสูเมืองค็อกเคิม (Cochem)
13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           นําเท่ียวชมเมืองค็อกเคิม เมืองอันซีนท่ีการทองเท่ียวโปรโมทเปนอยางมากในตอนน้ี Markplatz จตุรัส
               กลางเมือง เปนท่ีต้ังของ Cochem City Townhall อาคารแบบเกาและบานเรือนในสไตล 
               half-timbered ลอมรอบจตุรัส เขาสูถนน Bernstrabe ซ่ึงเปนถนนสายหลักของเมือง สองขางทางมี
               รานคา รานอาหาร โบสถ St. Martin แลวนําทานไปถายรูปท่ีสะพาน Skagerak-Brucke เรา
               สามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง ท่ีมีปราสาทปราสาทไรชสบวรก Reichsburg ต้ังเดนเปนสงาอยูดาน
               หลังไดอยางสวยงาม ปราสาทสไตลนีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) ต้ังอยูบนเนินเขาริมแมน้ํามอแซล ลอม
               รอบดวยเมืองเกาบรรยากาศสุดโรแมนติก เปนปอมปราสาทเกาแกอายุนับพันป มีประวัติท่ียาวนาน โดย
               สันนิษฐานวาสรางข้ึนในป ค.ศ.1100 ไดรับความเสียหายจากสงครามในชวงศตวรรษท่ี 17 และถูก
               บูรณะใหมอีกคร้ังในชวงป ค.ศ. 1868-1877 แลวเดินทางสู ราชรัฐลักเซมเบิรก เปนประเทศผูกอต้ัง
               ประชาคมยุโรป มีรายไดประชาชาติตอหัวสูงท่ีสุดในสหภาพยุโรป เปนศูนยกลางการเงิน การธนาคารท่ี
               สําคัญของโลก มีประชากรเพียง 635,000 คน
19.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
                นําทานเขาสูท่ีพัก NH Luxembourg **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

อันซีน เยอรมนี  –  ปราสาท เอ็ลทซ์  -  ค็ อก เคิม  (COCHEM)  –  เมื องสวยแ ห่ง ลุ่ ม เ เม่ นํ�า
MOSELLE  –  ราชรัฐลัก เซม เบิ ร์กวันท่ี 6



08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น.   นําเท่ียวชมยานเมืองเกาลักเซมเบิรก , มหาวิหารโนตเตรอดาม , พระราชวังหลวงแกรนดดูคัล, ปอม
               ปราการแหงลักเซมเบิรก หรือท่ีเรียกกันวายิบรอลตารแหงภาคเหนือ ต้ังอยูบริเวณเมืองเกาแหงมรดกโลก
               กําแพงคอรริช ไดรับสมญานามวา ระเบียงท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ต้ังอยูบริเวณปอมปราการ Chemin de
               la Corniche สรางโดยฝมือชางชาวสเปน และฝร่ังเศสเปนระเบียงทอดยาวไปตามแมน้ําอัลแซตต ไหล
               ผานหุบเขาเพทรัส ต่ืนตาต่ืนใจไปกับความอลังการของสะพานหินโคงขนาดใหญท่ีสุดในโลก หรือ
               สะพานอะโดฟ หน่ึงในสัญลักษณของลักเซมเบิรก
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           นําคณะเดินทางสูนครแฟรงคเฟรต ศูนยกลางทางการพาณิชย การเงิน การคา ของเยอรมนี นําทาน
               เท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร เปนท่ีต้ังของศาลาวาการหลังใหญเต็มไปดวยประวัติศาสตรอันยาวนานกวาหก
               ศตวรรษ ต้ังอยูฝงตรงขาม โรเมอรเปนเสมือนศูนยกลางของยานเมืองเกา หมูตึกท่ีมีหนาจ่ัวสามเหล่ียม
               แปลกตา “Zum Römer” และออสไซเลอหรือระเบียงตะวันตก ซ่ึงก็คือบานก่ึงไมซุงแบบเยอรมันด้ังเดิมท่ี
               ปลูกเรียงกันเปนแถว บานเหลาน้ีเดิมสรางข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 15 และ 16 และสรางข้ึนทดแทนในชวง
               ป 1980 ตามแผนฟนฟูสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตรหลังจากตัวบานไดรับความเสียหายจากการ
               ท้ิงระเบิดในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ถัดไปเปนมหาวิหาร St. Bartholomew หรือ Dom อันเปน
               มหาวิหารของเมือง อิสระใหทานไดชอปปงยานแบรนดเนมช่ือดัง
18.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
19.00 น.    ไดเวลาออกเดินทางสูสนามบินนครแฟรงคเฟรต มีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund
22.20 น.    ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK 048 / EK 372        
                (22.20-06.40+1/09.40-18.55+1)

เที� ยวลัก เซม เบิ ร์ก  -  แฟรงค์ เฟ� ร์ต  -  เดิ นทางกลับ ถึงกรุง เทพฯวันท่ี 7

เดิ นทางกลับถึ งกรุง เทพฯวันท่ี 8

18.55 น.   นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



Child 4-11 
with Bed

Child 4-6 
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT
ADL / CHD

Single 
Supplement

105,000.- 15,000.-
25 มี.ค. – 1 เม.ย. 2566

Period

94,500.-

อัตราค่าทัวร์

1 – 8 เมษายน 2566
84,000.-

หมายเหตุ    ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื�อตั�วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที�พัก, ร้านอาหาร
สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที�เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,การ
พลาดเที�ยวบิน (ขึ�นเครื�องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า
หรือเหตุสุดวิสัยอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไม่

สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ
เกิดขึ�นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป�นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

** 7 – 14 เมษายน 2566 **

10 – 17 เมษายน 2566

18,500.- -30,000.-
-22,500.-

Double
Supplement

115,000.- 15,000.-103,500.- 92,000.- 18,500.- -40,000.-
-30,000.-

11 – 18 เมษายน 2566

12 – 19 เมษายน 2566

22 - 29 เมษายน 2566

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2566

4 – 11 พ.ค. 2566

6 – 13 พ.ค. 2566

6 – 13 พ.ค. 2566

105,000.- 15,000.-94,500.- 84,000.- 18,500.-
-31,000.-
-24,000.-

105,000.- 15,000.-94,500.- 84,000.- 18,500.-
-40,000.-
-24,000.-



คาทัวรรวม 
✔  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
✔  คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเท่ียวตามโปรแกรม 10-14 ทานใชรถขนาด 28 ท่ีน่ัง / 15 ทานข้ึนไปใชรถขนาด 49 ท่ีน่ัง
✔  คาเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก / คาเขาปราสาทนอยชวานสไตน / คาข้ึนยอดเขาชุกสปตเซ / คาเขาคริสตัลเวิลด / 
     คาเขาชมเหมืองเกลือฮัลลชตัท / คาเขาชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ
✔  โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) 
✔  คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ ในกรณีท่ีทานมีขอจํากัดในการรับ
     ประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพ่ือความเหมาะสม
✔  คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
✔  คาธรรมเนียมวีซาเยอรมัน (กลุมประเทศเชงเกน) 
✔  คาประกันการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
    อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
    1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึง
    ประเทศไทยไมเกิน 40,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
✔  คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

คาทัวรไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีส่ังมาในหองพักคา
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม

การจองทัวร 
(HOW TO MAKE YOUR RESERVATION) 

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับบริษัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเช่ือถือได ซ่ึง
จะดูแลทานดวยข้ันตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดิน ทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 60,000
บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวง
หนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตางๆในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวรหรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคายสรางความรําคาญใหแกผู
รวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเง่ือนไขระหวางทัวรท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตอง
ทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ังอาจจะ มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร 
(CANNOT MAKE YOUR RESERVATION)



 คืนเงินมัดจําท้ังหมด

หักคาทัวร 50%

 ไมคืนเงินคาทัวร

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะ
ตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจในวันเดิน
ทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม
กอนท่ีทานจะชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือ

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะ
ของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอัน
เปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิก
ดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู
ผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป

การยกเลิกจองทัวร 
(CANCELLATION CHARGE) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 45-30 วัน

ยกเลิกกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 15 วัน 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง
นอยกวา 15 วัน  

กรณีคืนเงินมัดจํา หากมีคาใชจายท่ีทัวรไดจายไปแลว 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเต็มจํานวน หักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง

การจายคาบริการคืนใหแกนักทองเท่ียว หากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีคาใชจายท่ีไดจายจริงเพ่ือการเตรียมการจัดนําเท่ียว 
ใหนํามาหักจากเงินคาบริการท่ีตองจาย ท้ังน้ีใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวแสดงหลักฐานใหนักทองเท่ียวทราบ ดังตอไปน้ี
1.คาธรรมเนียมการขอวีซา และคาดําเนินการ
2.คามัดจํา หรือ คา CANCELLATION CHARGE ของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
3.คาใชจายท่ีจําเปนอ่ืน
ในกรณีคาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามวรรคหน่ึงสูงกวาเงินคาบริการท่ีไดชําระไวผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะเรียกจากนักทองเท่ียวไมได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู เดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยท่ีจะแจงใหผู เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงการทองเท่ียว รวมท้ังไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังน้ี การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําท่ีสอไปใน
ทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวร ท่ีทานชําระมาแลว

หากทานยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถย่ืนขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิด
คาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเทาน้ัน และตองไมอยูในเง่ือนไขของต๋ัวท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

คืนเงินมัดจําท้ังหมด
หักคาใชจายท่ีจายไปแลว

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
(AIR TICKET)

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน 
(INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / TAX YQ)

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 01 มกราคม 2566 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคา
ทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกต๋ัว

การเดินทางเปนครอบครัว (FAMILY)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5
ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานท่ีตางๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมี
สถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม

การสูบบุหร่ี (SMOKING AREA)



• พาสปอร์ตที�ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะ
  เคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือประเทศอื�น ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อเป�นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
  (ในกรณีที�ท่านไม่เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น หรือ อเมริกา, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ป�
  ท่านจะต้องมายื�นวีซ่าด้วยตนเองที�สถานทูต)
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ พื�นหลังเป�นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  และเหมือนกันทั�ง 2 รูป / **กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื�อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
• สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล / สําเนาทะเบียน
  สมรส, หย่า / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ป�บริบูรณ์ 
• หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�น
  โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในป� จจุบัน, วันเดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี�และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อ
  เดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
• กรณีที�เป�นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�คัดไว้
  ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ 
• หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป�นเดือนป� จจุบัน
  ควรเลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน
  เพียงพอที�จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป�น
  ครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป�นsponsor 
  พร้อมระบุชื�อของผู้ที�ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
•กรณีที�บริษัทของท่าน เป�นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั�งหมด นอกเหนือจากเอกสาร
  ข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย 
  และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้เดินทางและเหตุผลที�จัดการเดินทางนี�ในจดหมายด้วย
• กรณีที�เป�นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง 
• กรณีที�เด็กอายุตํ�ากว่า 20 ป� เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม 
  โดยที� บิดา, มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�งได้ 
  ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทับตรารับรองจาก
  ทางราชการอย่างถูกต้อง
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป�นการถาวร และถึง
  แม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้อง
  ใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั�ง
• กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
  วีซ่าของท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 
• ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
  จะเป�นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

เอกสารในการยื�นขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ใช้เวลายื�นประมาณ 15-30 วันทําการ

(ในการยื�นคําร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที�ศูนย์ยื�นคําร้องขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ 
เพื�อทําการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง)

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื�อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


