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     ยโูรเปีย้น ฮอลเิดย์ ขอน ำท่ำนสูเ่ส้นทำงท่องเที่ยวสดุโรแมนติกในช่วงเทศกำลดอกทิวลิปบำน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ฤดใูบไม้ผลขิองทกุปี ซึง่จะมีขึน้ระหว่ำงวนัท่ี 23 มีนำคม - 21 พฤษภำคม 2017 ดอกทวิลปิจะบำนพร้อมกนัทัว่สวน
แห่งนีบ้นพืน้ท่ีกว่ำ 80 ไร่ ซึง่ในเทศกำลสงกรำนต์ที่ก ำลงัจะมำถงึ เป็นช่วงที่ดีที่สดุที่ท่ำนจะได้เข้ำชมทิวลปินำนำพนัธุ์ ชชู่ออวดควำม
สวยงำมท่ำมกลำงแสงแดดที่อบอุ่น นอกจำกนีเ้รำยงัน ำเสนอเส้นทำงสดุสวยที่เป็นไฮไลท์ของ 5 ประเทศคือ เยอรมนั เนเธอร์แลนด์ 
เบลเยียม ฝร่ังเศส และองักฤษ ที่รวมไฮไลท์ของประเทศต่ำง ๆ ไว้ด้วยกนั แต่ละเมืองล้วนแต่มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั 
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)  
21.00 น. พร้อมคณะที่สนำมบนิสวุรรณภมู ิ อำคำรผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์

สำยกำรบนิไทย (D) เจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองสมัภำระและกำร
เช็คอิน 

 

23.45 น. ออกเดินทำงสู ่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบนิท่ี  TG920 
หมำยเหต ุ ทำงบริษัทได้เตรียมกำรเดินทำงของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, 

เช่ำรถโค้ช, จองที่พกั, ร้ำนอำหำร สถำนท่ีเข้ำชมต่ำง ๆ ไว้ลว่งหน้ำให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
กรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ อำทิ กำรยกเลกิเท่ียวบนิ, กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ, กำร
พลำดเท่ียวบนิ (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล, ภยัพิบติั, กำรถกู
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ปฏิเสธกำรเข้ำเมือง ท ำให้กำรเดินทำงลำ่ช้ำ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สำมำรถ
เดินทำงไปยังจดุหมำยตำมโปรแกรมได้ หวัหน้ำทวัร์ มีสทิธ์ิในกำรเปลีย่น
โปรแกรม และไม่สำมำรถคืนเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ช ำระแล้ว เพรำะทำงบริษัทฯ ได้
ช ำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ลว่งหน้ำแล้ว และหำกมีค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจำกใน
รำยกำรทวัร์ หวัหน้ำทวัร์จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ เพรำะเป็นสิ่งที่ทำงบริษัท ฯ มิอำจ
รับผิดชอบได้ 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น า้ไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - 
อัมสเตอดัม 

 

06.00 น. คณะถงึสนำมบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
สมัภำระแล้ว รถโค้ชปรับอำกำศรอรับแล้วออกเดินทำงสูเ่มืองรูเดสไฮม์ เมืองโร
แมนติกแห่งแม่น ำ้ไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไปด้วยเสน่ห์ของควำมเป็นเมืองเก่ำ เรียงรำย
ด้วยร้ำนขำยของที่ระลกึ ร้ำนไวน์ และภตัตำคำรที่ตกแต่งประดับประดำอย่ำง
สวยงำม ดงึดูดนกัท่องเท่ียวให้มำเยือนไม่ขำดสำย มีอำคำรกึง่ไม้ซุงไม้ที่เก่ำแก่
และสวยงำมของเมืองสร้ำงมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่ำ “Klunkhardshof”  
แล้วน ำท่ำนลอ่งแม่น ำ้ไรน์ ณ จดุที่ได้ชื่อว่ำ “ประตสููก่ำรท่องเท่ียวภมูิภำคไรน์” 
(World Heritage Site) สองฝ่ังแม่น ำ้มีปรำสำท, หอคอย, หมู่บ้ำนริมแม่น ำ้ และ
ไหลเ่ขำที่ปลกูไร่องุ่นเขียวขจีตลอดล ำน ำ้ เส้นทำงนีย้งัได้ชื่อว่ำเป็น Castle Rhine 
จำกยคุโรมนัและชำวเยอรมนัเผ่ำต่ำง ๆ ยงัคงมีมนต์เสน่ห์อย่ำงไม่เสือ่มคลำย วิถี
ของชำวเมืองยงัคงรักษำควำมเป็นเอกลกัษณ์ทัง้ทำงด้ำนประวติัศำสตร์ และ
ทำงด้ำนจิตใจของชำวเยอรมนั จนเรือเทียบท่ำท่ีเมืองโอแบลเวเซ่ล (oberwesel) 
จำกนัน้เดินทำงต่อโดยรถโค้ชสูโ่คโลญจ์ ชำวเยอรมนัเรียกโคโลญจน์ว่ำเคิล์น เป็น
เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ มีชื่อเสยีงในเร่ืองกำรอตุสำหกรรมริมฝ่ัง
แม่น ำ้ไรน์ เป็นศนูย์กลำงทำงกำรค้ำ อุตสำหกรรมและศิลปะ เมืองโคโลญจ์เป็น
ที่มำของน ำ้หอมชนิดหนึง่ที่เรียกว่ำ ออดิโคโลญจน์ ทัง้นีเ้พรำะผู้ผลติน ำ้หอมชนิด
นีต้ัง้อยู่ในเมืองนีซ้ึง่ใช้ชื่อยี่ห้อว่ำ 4711 ยี่ห้อนีม้ีที่มำจำกบ้ำนเลขท่ี 4711 ซึง่เป็น
ที่ตัง้ของโรงงำนผลติในขณะนัน้ ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จงึเป็นของฝำกขึน้ชื่อ
ของโคโลญจน์จนถงึปัจจบุนั  

(54 ก.ม.) 

 

 
(139 ก.ม.) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Gastronomy Traditional 
Brewery Restaurant 

Local 

13.30 น. น ำท่ำนชมมหำวิหำรโคโลญจน์ ชำวเยอรมนัเรียกวำ่ DOM เป็นศำสนสถำนของ
คริสต์ศำสนำโรมนัคำทอลกิ วิหำรแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก สร้ำง
ด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจบุนัมหำวิหำรโคโลญจน์นบัเป็นจุด 
หมำยส ำคญัของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับกำรขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยเูนสโกในปี 1996 เดินส ำรวจย่ำนถนนคนเดิน Hohe 
Straße ที่ครำคร ่ำไปด้วยผู้คน สมควรแก่เวลำเดินทำงสูก่รุงอมัสเตอดมั ประเทศ
เนเธอร์แลนด์  

(267 ก.ม.) 

 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

 
วันที่ 3 สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดมั - จตรัุสแดม - ล่องเรือหลังคา

กระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มือง LISSE เพื่อเข้ำชมสวนเคอเคนฮอฟ ต่ืนตำต่ืนใจกบัแปลง

ทิวลปิที่ชดูอกอวดสสีนัหลำกหลำยสวยงำม นอกจำกนีภ้ำยในสวนท่ีกว้ำงใหญ่
แห่งนี ้ ยงัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้ำนเป็นแถวเรียงรำยตลอดแนว, บงึใหญ่
ให้ควำมชุ่มชืน้ สดชื่น และพนัธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีกมำกมำยที่เปลีย่นสถำนที่แห่งนีใ้ห้

(38 ก.ม.) 

http://www.novotel.com/
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กลำยเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่ำนได้บนัทกึ ภำพสวย ๆ ไว้เป็น
ที่ระลกึ (เทศกำลจดัแสดงดอกทิวลปิมีขึน้ระหว่ำง วนัท่ี 23 มีนำคม - 21 
พฤษภำคม 2017) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. น ำคณะเท่ียวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยำกำศกำรลอ่งเรือหลงัคำกระจก เรือ

จะลอ่งไปตำมล ำคลองของเมือง ที่จะให้ท่ำนได้เห็นบ้ำนเรือนแบบชำวดชัต์ถกู
สร้ำงมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอำคำรทรงแคบ ที่มีตะขอ
อยู่ชัน้บนสดุของอำคำรเอำไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้ำบ้ำน ระหว่ำงลอ่งเรือผ่ำนบ้ำน 
เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มำกถงึ 2,500 หลงั แล้วไปชมเขตที่เก่ำแก่ที่สดุของ
กรุงอมัสเตอดมั เรือจอดสง่ท่ำนที่สถำบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) 
อตุสำหกรรมกำรเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับกำรยกย่องว่ำดีที่สดุแห่ง
หนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนกำรคดัเลอืกเพชร โดยละเอียดจำกวิทยำกรผู้ช ำนำญ
ตลอดจนขัน้ตอนกำรเจียระไนให้เป็นอญัมณีที่มีค่ำที่สดุ ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำร
เป็นเจ้ำของอญัมณีล ำ้ค่ำ เชิญท่ำนเลอืกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย 
Certificate จำกบริษัทฯท่ีมชีื่อเสยีง แล้วเข้ำสูย่่ำนใจกลำงเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ
จตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่ำนใจกลำงเมืองที่นกัท่องเท่ียวนิยมในกำรมำเดิน
เท่ียวชมเมือง มพีระรำชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลำงจตัรัุส และถนนแห่งควำม
บนัเทิงหลำกหลำยรูปแบบ กลำงกรุงอมัสเตอร์ดัมที่เรียกกนัว่ำ Red Light  
District 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารลอยน า้ ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป Sea 
Palace Restaurant 

Chinese 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำใน
ระดบัเดียวกนั 

www.novotel.com 
 

วันที่ 4 อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand 
Place) - น่ังรถไฟ Thalys - ปารีส (ฝร่ังเศส) - ล่องเรือบาโตมูช 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น ำท่ำนสูเ่มืองบรัสเซลส์ ไปถ่ำยรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจำกที่ปิด

ซ่อมแซมด้วยงบประมำณถงึ 27.5 ล้ำนยโูร ก็พร้อมที่จะรับนกัท่องเท่ียวจำกทัว่ทกุ
หนแห่ง ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่ส ำคญัแห่งหนึ่ง ที่นกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุง
บรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลมๆ ขนำด
ยกัษ์  ซึง่เปรียบเสมือนอะตอม จ ำนวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเยี่ยม แล้วกลบั
เข้ำสูก่รุงบรัสเซลส์ เมืองนีเ้ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์กลำงแจ้ง อำคำรบ้ำน เรือน
ได้รับกำรอนรัุกษ์ไว้จำกรัฐบำล  

(205 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 160 years of Gastronomy 

Traditional restaurant เสิรฟ์เมนูหอยแมลงภู่ Signature dishes   
Local 

13.00 น. น ำท่ำนชมจตรัุสกรองปลำซ (Grand Place) จตัรัุสอนังดงำมที่สดุแห่งหนึ่งของ
ยโุรป ได้รับกำรยกย่องจำกนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือแม้แต่อำร์คดชัเชสอิสซำเบล
ลำ ธิดำของกษัตริย์ฟิลปิที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์  ฮโูก และชำร์ลส โบเดอแลร์ สอง
นกัเขียนชื่อดงัยงักลำ่วถงึ อิสระให้ท่ำนเดินเลน่ชมเมอืงหรือเลอืกซือ้สนิค้ำของ
เมือง อำทิ ช็อกโกแลต เบลเยี่ยมผลิตช็อกโกแลตกว่ำ 172,000 ตนัต่อปี และมี
ร้ำนขำยช็อกโกแลตกว่ำ 2,000 ร้ำน, ผ้ำปักลกูไม้หรือลิม้ลองวำฟเฟิล ของอร่อยที่
หำชิมได้ไม่ยำก ออกเดินทำงโดยรถไฟด่วน THALYS จำกบรัสเซลล์เพื่อเดินทำงสู่
มหำนครปำรีส  

http://www.novotel.com/
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17.41 น. ถงึกรุงปำรีส รถโค้ชท้องถิ่นน ำท่ำนเดินทำงสูภ่ตัตำคำร 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Chinese 
20.00 น. น ำคณะลอ่งเรือบำโตมชู ชมสถำนท่ีส ำคญัคู่บ้ำนคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ำ้แซนน์ 

โบรำณสถำน และอำคำรที่เก่ำแก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่ำแก่กำร
อนรัุกษ์ ปำรีสได้รับกำรกลำ่วขำนว่ำเป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิต 

 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำใน
ระดบัเดียวกนั 

www.marriott.com 

วันที่ 5 พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปป้ิง Duty Free - แกลลอรี ลาฟาแยตต์  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. ออกเดินทำงสูพ่ระรำชวงัแวร์ซำยส์ พระรำชวงัที่ใหญ่ที่สดุในปฐพีซึง่อยู่ห่ำงจำก

จดุศนูย์กลำงของปำรีสไปทำงตะวนัตกเฉียงใต้ ระยะทำงประมำณ 20 ก.ม. 
บำงสว่นของพระรำชวงัได้รับกำรบรูณะเรียบร้อยแล้ว เข้ำชมควำมงำมของ
พระรำชวงัภำยในห้องต่ำง ๆ อำทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพ  ได
อำน่ำ และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ อลงักำรและหรูหรำที่สดุแสดงให้เห็นถงึ
ควำมยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์บรูก์บองแห่งฝร่ังเศส แต่ละห้องของพระรำชวงัล้วนมีค่ำ
ด้วยภำพเขียนสแีบบเฟรสโก้ โดยช่ำงฝีมือเอกชำวฝร่ังเศส ควรค่ำแก่กำรยกย่อง
ให้เป็นพระรำชวงัที่งดงำมล ำ้ค่ำที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

(20 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Thai 
13.00 น. อิสระให้ท่ำนช้อปปิง้สนิค้ำอำทิ น ำ้หอม เสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำงค์ ที่ร้ำน 

Duty Free Shop ที่มีสว่นลดพิเศษให้เฉพำะนกัท่องเท่ียวเท่ำนัน้ และสนิค้ำ  แบ
รนด์เนมชื่อดงัของฝร่ังเศสในห้ำงสรรพสนิค้ำ Galleries Lafayette  

 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเก่าแก่กว่า 400 ปี เคยเป็นที่พบปะ

สังสรรค์ของศิลปินชื่อก้องโลกอาทิ  Pissarro, Sisley, Cézanne, Toulouse-
Lautrec, Renoir, Monet, Zola et Vincent Van Gogh เป็นต้น 

Local 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำใน
ระดบัเดียวกนั 

www.marriott.com 

วันที่ 6 เที่ยวชมมหานครปารีส - ขึน้ชัน้ 2 หอไอเฟล - น่ังรถไฟ EUROSTAR 
- ลอนดอน 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น ำชมมหำวิหำรโนตเตรอดำม เป็นศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยู่บนเกำะกลำงแม่น ำ้ 

(อิลเดอลำซิเต้) งดงำมด้วยประติมำกรรมและหน้ำต่ำงประดบักระจกส ี (stained 
glass) ถือได้ว่ำเป็นผลงำนศิลปะอนัล ำ้ค่ำของกรุงปำรีส แล้วเท่ียวชมมหำนคร
ปำรีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น ำของโลก โบสถ์แองวำลดีส์อนังำมสง่ำ, หอไอเฟล 
แลนด์มำร์กที่โด่งดงั ขึน้สูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟล เพือ่ชมเมืองปำรีสแบบพำโนรำมำ
วิว, ประตชูยั (Arc de Triomphe) สร้ำงขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของนโป
เลยีน. ถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสำยส ำคญัมีควำมยำว 2 
กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงำต้นปำตำนสองฝ่ัง มีทัง้ร้ำนค้ำชัน้น ำ หอแสดงศิลปะ สวน
ดอกไม้ น ำ้พ ุ ภตัตำคำรชัน้เลศิ ร้ำนกำแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสสีนัตลอด24
ชัว่โมง จนได้ชือ่ว่ำเป็นถนนท่ีสวยที่สดุในโลก. จตรัุสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดย
เลอโนตร (Le Notre)  ใกล้กนัเป็นสวนตยุเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้
อย่ำงงดงำม ผ่ำนอำคำรพิพิธภณัฑ์ลฟูร์ เป็นพระรำชวงัที่ประทบัของกษัตริย์
ฝร่ังเศสหลำยพระองค์ ปัจจบุนัเก็บงำนศิลปะที่มีค่ำกว่ำ 300,000 ชิน้ 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดินทำงสูส่ถำนีรถไฟ Gare Du Nord เพื่อน ำท่ำนเดินทำงสูม่หำนคร

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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ลอนดอนโดยรถไฟ EUROSTAR สะดวกสบำยกบักำรเดินทำงลอดอโุมงค์ที่ลอด
ใต้ทะเลบริเวณช่องแคบฝร่ังเศส-องักฤษ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  Local 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 

หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.com  

 
วันที่ 7 มหานครลอนดอน - พระราชวังวนิด์เซอร์ - มาดามทสูโซ่ด์ - 

ลอนดอนอายส์ 
 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น ำคณะเดินทำงสูพ่ระรำชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลยีมผู้พิชิต เป็นผู้ เลอืกท ำเลก่อ 

สร้ำงพระรำชวงัแห่งนี ้ ซึง่อยู่บนเนินสงูมองเห็นแม่น ำ้เทมส์อยู่เบือ้งลำ่ง วังนีเ้ป็นท่ี
ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมำตลอด 900 ปี จงึถือได้ว่ำเป็นวงัที่มีผู้
พ ำนกัอำศยัต่อเน่ืองยำวนำนกว่ำวงัแห่งใดในโลก เข้ำชมภำยในผ่ำน Jubilee 
Garden ก่อนเข้ำสูอ่ำคำรจดัแสดงประวติัควำมเป็นมำของพระรำชวงั สิง่ที่
น่ำสนใจควรค่ำแก่กำรชมคือเขตพระรำชฐำนชัน้ใน State Apartment ถือเป็น
หวัใจของพระรำชวงั ห้องทกุห้องจงึถกูประดบัประดำด้วยทรัพย์สมบติัของ
รำชวงศ์ อนัประมำณค่ำมไิด้ ไม่ว่ำจะเป็นภำพเขียนฝีมือ, ม่ำนปักประดบัผนงั, 
เคร่ืองลำยครำม, รูปปัน้, อำวธุ ชดุเกรำะรวมไปถงึเฟอร์นิเจอร์ในยคุต่ำง ๆ The 
King's Chamber อนัมีภำพเขียนเป็นจดุเด่นนอกเหนือจำกเตียงไม้สลกัปิดทอง 
สไตล์ฝร่ังเศสสมยัศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่ำนอยู่กลำงห้อง และห้องที่โดดเด่น
ที่สดุ St George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ีควำมยำวกว่ำ 50 เมตร จงึมกัใช้ใน
งำนพระรำชพิธีเช่นงำนเลีย้งรับรองพระรำชอำคนัตกุะในพระนำงเจ้ำอลซิำเบซ 
ภำยในตกแต่งตำมศิลปะแบบโกธิก ประดบัประดำด้วยอำวธุชดุเกรำะ และตรำ
ประจ ำรำชวงศ์ และไม่พลำดกบักำรเข้ำชม St George's Chapel ถือเป็นอำคำร
สไตล์โกธิกที่งดงำมที่สดุในประ เทศองักฤษ อำคำรแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้ำงในปี 1475 
โดยพระเจ้ำเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลำกว่ำ 50 ปีจนส ำเร็จลลุว่ง แล้วเดินทำงกลบั
เข้ำสูล่อนดอน  

(50.20 ก.ม.) 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Thai 
13.30 น. น ำทกุท่ำนสมัผสัประสบกำรณ์ในกำรเยือนลอนดอน  ด้วยกำรขึน้ชมทศันียภำพของ

เมืองแบบเบร์ิดอำยววิบนลอนดอนอำย กระเช้ำลอยฟ้ำท่ีสงูท่ีสดุในทวีปยโุรป มีควำม
สงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลำยมำเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมและเป็น
จดุดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้อย่ำงมำกในสหรำชอำณำจกัร มีผู้มำเยือนมำกกวำ่ 3 ล้ำนคน
ตอ่ปี เข้ำชมพพิิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้มำดำมทสูโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจดัไว้อย่ำงน่ำชมอำทิ 
ห้องบคุคลส ำคญั ๆ จำกทัว่โลกและมีชื่อเสยีงนกักีฬำ, ศิลปินเอก, นกักำรเมือง 
ตลอดจนผู้น ำประเทศต่ำงๆ รวมทัง้รำชวงศ์แห่งองักฤษ แล้วให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิ
ไปกบัลอนดอนแท็กซี่ ผ่ำนห้องต่ำงๆ ที่ล้วนแต่น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Four Season เมนูเป็ดย่าง Signature 
Dishes 

Chinese 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 
หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั 

www.millenniumhotels.com  
 

วันที่ 8 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปป้ิงใน
ลอนดอน - เดินทางกลับประเทศไทย 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น ำคณะเท่ียวชมมหำนครลอนดอน ผ่ำนจตรัุสทรำฟัลก้ำร์ จำกนัน้ผ่ำนจตรัุส

รัฐสภำ, พระรำชวงัเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตัง้ของรัฐสภำองักฤษ, หอนำฬิกำบิก๊เบน ท่ีมี
ควำมสงู 320 ฟุต เป็นนำฬิกำท่ีมีหน้ำปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก, มหำวิหำรเซนต์ปอล ที่

(5.3 ก.ม.) 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/
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มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพำนข้ำมแม่น ำ้เทมส์
แห่งแรก ทำวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึง่ของเมือง แล้วเข้ำสูท่ำวเวอร์ออ
ฟลอนดอน ที่มีประวติัศำสตร์อนัเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลอืดหรือแม้แต่ซบัซ้อน
ซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยำวนำน เคยเป็นปอ้มปรำกำร, ปรำสำทรำชวงั, คกุ และแดน
ประหำร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อำคำรและหอคอยหลำยหลงั ชมมหำ
มงกฎุอิมพีเรียล ซึง่ประดบัด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกชื่อ “ดำรำแห่ง
อำฟริกำ 2” หรือ “คลัลนินั 2” และ “มงกฎุของพระรำชินีอลซิำเบธ” ประดบัด้วย
เพชร “โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ำยคือ “คฑำ” 
ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุในโลก “ดำรำแห่งอำฟริกำ 1” หรือ “คลัลนินั 1” 
ผ่ำนไปชมถนนไวท์ฮอลล์ อำคำรที่ท ำกำรของรัฐในปัจจุบนั, บ้ำนเลขท่ี 10 ถนน
ดำวน์นิ่ง บ้ำนพกัของนำยกรัฐมนตรีองักฤษ จตรัุสพิคคำดิลลีเ่ซอร์คสั เดิมเป็นวง
เวียนที่บรรจบของถนน 6 สำย มีน ำ้พแุละรูปปัน้อีรอสตรงกลำงเป็นท่ีนิยมของ
หนุ่มสำวมำนัง่พลอดรักกนั และถ่ำยรูปกบัพระรำชวงับคักิง้แฮม พระรำชฐำนท่ี
ประทบัอย่ำงเป็นทำงกำรของรำชวงศ์องักฤษ 

 
 

 
 
 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิง้สนิค้ำตำมอธัยำศยั ย่ำนถนนอ๊อกฟอร์ด หรือ ห้ำงแฮร์ร็อด 

จนได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบัมีเวลำให้
ท่ำนได้ท ำ Tax Refund พร้อม ช้อปปิง้สนิค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

 

21.30 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบนิไทย เพื่อกลบัสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี  TG917   
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงประเทศไทย  
15.05 น. สำยกำรบนิไทยน ำท่ำนเดินทำงกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  

(หมำยเหต ุ โปรแกรมดงักลำ่วข้ำงต้น เป็นกำรน ำเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อำจมีกำรเปลีย่นแปลงเน่ืองจำกกำรจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทำงจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่ำน 7 วนั ก่อนกำรเดินทำงเท่ำนัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adult 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

9-17 เมษายน 60 136,000.- 123,000.- 109,000.- 16,500.- -37,500.- 
-28,500.- 

5-13 พฤษภาคม 60 128,000.- 116,000.- 103,000.- 16,500.- -29,500- 
-22,500.- 13-21 พฤษภาคม 60 

ค่ำทวัร์รวม : 
  ค่ำตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมค่ำภำษี และสว่นเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 5 มกรำคม 2560  

 ค่ำรถโค้ชมำตรฐำนยโุรป ท่องเท่ียวตำมโปรแกรมทีร่ะบุ 
 ค่ำลอ่งเรือแม่น ำ้ไรน์ / ค่ำเข้ำสวนทิวลปิเคอเคนฮอฟ / ค่ำเช้ำชมพระรำชวงัแวร์ซำยน์ / ค่ำเรือลอ่งแมน่ ำ้แซนน์ / ค่ำ

ตัว๋ลฟิท์ขึน้ชัน้ 2 หอไอเฟล / ค่ำตัว๋ขึน้ลอนดอนอำย / ค่ำเข้ำชมพระรำชวงัวินด์เซอร์ / ค่ำเข้ำทำวเวอร์ออฟลอนดอน 
/ ค่ำตัว๋เข้ำพิพิธภณัฑ์มำดำมทสุโซ่ด์ 

 ค่ำตัว๋รถไฟชัน้ 2 ของ Thalys บรัสเซลล์ - ปำรีส และ Eurostar ปำรีส - ลอนดอน 
 ค่ำโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำในระดบัรำคำเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณำดู

รำยละเอียดแนบท้ำยในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่ำอำหำร Gastronomy & Old Traditional restaurant ตำมที่ระบใุนรำยกำร 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถโค้ช ในยโุรปก ำหนดมำตรฐำนไว้ที่ 2€ / ท่ำน / วนั 
 ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 
 ค่ำธรรมเนียมวซี่ำเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำองักฤษ 
 ค่ำประกนักำรเดินทำงของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 
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PLAN คุ้มครองกำรสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจำกอบุติัเหต ุ ส ำหรับผู้ เอำประกนัภยัอำยมุำกกว่ำ 16 ปีน้อยกว่ำ 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศไม่เกิน 2,000,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนั
สขุภำพที่ไม่ได้เกิดจำกโรคประจ ำตวั 

 – หำกมีควำมประสงค์จะเพิ่มควำมคุ้มครองในกรณีสมัภำระในกำรเดินทำงสญูหำยตลอดจนควำมลำ่ช้ำของ
สมัภำระและเท่ียวบนิกรุณำสอบถำมและโปรดศกึษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำมเอกสำรแนบท้ำยใบจอง
ทวัร์ 

 ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่ำทวัร์ไม่รวม : 
  คำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 

 คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง (พำสปอร์ต) 
 คำ่ทิปหวัหน้ำทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวัอำทิ คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, คำ่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคำ่อำหำรท่ีสัง่มำในห้องพกัคำ่อำหำรและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้ำนอำหำรนอกเหนือจำกท่ีทำงบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หำกท่ำนทำนได้
เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ 

กำรจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำงกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณำติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้ำนหรือที่ท่ำน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่ำนด้วยขัน้ตอนท่ีง่ำย สะดวก และมีประสทิธิภำพ เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของท่ำน 
กรุณำจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำลว่งหน้ำ 20,000 บำทต่อผู้ เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัที่จอง ซึง่เงินมดั
จ ำดงักลำ่วจะเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน และกรุณำช ำระค่ำทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้ำ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง และ 
21 วนัก่อนกำรเดินทำงในช่วงเทศกำลหรือ HIGH SEASON (เทศกำลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษำยน, 
พฤษภำคม, และเดือนตลุำคม) หำกท่ำนไม่ช ำระเงินสว่นท่ีเหลอืตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯถือวำ่ท่ำนยกเลกิกำร
เดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจำกสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ ำนวยต่อบคุคลดังต่อไปนี  ้
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่รับจองทวัร์ส ำหรับลกูค้ำดังต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอำยใุนระหว่ำงแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอำยทุี่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้ำ หรือเคร่ืองมือต่ำงๆ ในกำรพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทำงที่บ่งบอกกำรเป็นบคุคลไร้ควำมสำมำรถ 
4. ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะร่วมเดินทำงกบัทวัร์ หรือแยกจำกคณะทวัร์ระหว่ำงทำง/กลำงทำง 
5. บคุคลที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงทวัร์ อำทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุำบนรถ, ไม่รักษำเวลำ, เสยีงดัง พดูจำหยำบ

คำย สร้ำงควำมร ำคำญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่ำงทวัร์ ที่มรีะบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทำงบงัคบัให้หวัหน้ำทวัร์ต้องท ำกำรนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บำงครัง้อำจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่ำนอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

กำรยกเลกิกำรจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกำลสงกรำนต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุำคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกำลคริสต์มำส และเทศกำลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทำง 60 วนั  คืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทำง 59-45 วนั  หกัมดัจ ำ 20,000 บำท/ท่ำน 
  ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 44-30 วนั  หกัมดัจ ำ 30,000 บำท/ท่ำน 
  ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 29-15 วนัก่อนกำรเดนิทำง  หกั 50% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 14-1 วนัก่อนกำรเดนิทำง หกั 90% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคำ่ทวัร์ 
  หำกท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่ำนสำมำรถหำผู้เดนิทำงมำแทนได้ โดยสำมำรถย่ืนขอวีซ่ำได้ทนั

ตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษัทฯ จะคดิค่ำใช้จ่ำยเพิ่มคือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เท่ำนัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี 
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NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
  หำกท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง อนัเน่ืองมำจำกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่ำนไมไ่ด้รับกำรพจิำรณำอนมุตัิวีซ่ำ ไมว่ำ่ด้วย

เหตผุลใดๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพจิำรณำของสถำนทตู  ซึ่งกำรยกเลกิเฉพำะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นกำร
ยกเลกิตำมเง่ือนไขของวนัเวลำท่ียกเลกิดงักลำ่วข้ำงต้น ในกรณีท่ีท่ำนไมแ่น่ใจว่ำจะได้รับกำรพจิำรณำอนมุตัวีิซ่ำจำกทำง
สถำนทตู ทำงบริษัทขอแนะน ำให้ท่ำนย่ืนขอวีซ่ำแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวำ่กำรย่ืนขอวีซ่ำแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทำง ต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดนิทำงทรำบ
ลว่งหน้ำก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงกำรท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สำมำรถรับผิดชอบจำกกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ ำเป็นสดุวิสยัดงันี ้ กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของท่ำนจะได้รับจำกกำรซือ้ประกนัเพิม่เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวำมรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่ำนัน้ ทัง้นีจ้ะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ
จะรักษำผลประโยชน์ของท่ำนไว้ให้ได้มำกท่ีสดุ และทำงบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ หำกท่ำนถกูปฏิเสธกำร
เข้ำเมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีสอ่ไปในทำงผดิกฎหมำยหรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคำ่ทวัร์ท่ีท่ำน
ช ำระมำแล้ว 

กำรขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทำง (Revision Fees) 
 หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทำง สำมำรถท ำได้ลว่งหน้ำก่อนกำรเดินทำงจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย 
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกต้องกำรเลือ่นวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะต้อง

ช ำระค่ำใช้จ่ำยสว่นต่ำงที่สำยกำรบนิเรียกเก็บ และกำรจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผู้ก ำหนด ซึง่ทำง
บริษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรออกตัว๋เคร่ืองบนิ
ไปแล้ว ผู้ เดินทำงต้องรอ RUFUND ตำมระบบของสำยกำรบนิเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไม่แน่ใจในวนัเดินทำงดงักลำ่ว 
กรุณำตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำที่ฯ เพือ่ยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบนิสำมำรถท ำ REFUND ได้หรือไม่กอ่นท่ีท่ำนจะช ำระเงิน
ค่ำทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบนิ (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของกำรบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสำยกำรบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่ำ, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขกำร
สะสมไมล์ของสำยกำรบนินัน้ ๆ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบำงสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสำยกำรบินเท่ำนัน้ 

ค่ำธรรมเนียมประกนัภยัและค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตำมอตัรำที่ทำงสำยกำรบนิปรับค่ำธรรมเนียม ณ วนัท่ี 5 มกรำคม 2560 กำรเปลีย่นแปลงของสำยกำรบนิใน

ภำยหลงั ถือเป็นค่ำทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนำดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส ำหรับพกั 2 ท่ำน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟุต 1 เตียง / ส ำหรับพกั 2 ท่ำน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนำด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / 

ส ำหรับผู้พกั 3 ท่ำน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรวำงผังมำตรำฐำนในแต่ละโรงแรมที่แตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนำดเลก็ขนำด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส ำหรับพกั 1 ท่ำน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟุต 1 เตียง / ส ำหรับพกั 1 

ท่ำน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ำกดัของห้องพกั และกำรวำงรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีควำม
แตกต่ำงกนั ซึง่อำจจะท ำให้ท่ำนไมไ่ด้ห้องติดกนัตำมที่ต้องกำร 

 โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศที่มีจะ
ให้บริกำรในช่วงฤดรู้อนเท่ำนัน้   

 ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
กำรปรับเปลีย่น หรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัด และไมม่ี
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อ่ำงอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนัด้วย 
หำกท่ำนต้องกำรควำมสะดวกสบำยและห้องใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมได้ 

สถำนท่ีเข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  กำรจดัโปรแกรมทวัร์เป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดินทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่สถำนท่ีเข้ำชมนัน้ ๆ 

ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้ำชมไม่สำมำรถ
จองผ่ำนระบบดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ แต่หำกมีกำรลำ่ช้ำ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่ำงกำรเดินทำง 
เป็นผลท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะไมม่ีกำรคืนเงินใดให้แก่ท่ำน เน่ืองจำกได้ช ำระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนท่ีเข้ำชมจำกเจ้ำหน้ำที่ในช่วงวนัเดินทำงของท่ำนก่อน
ช ำระเงิน 

สมัภำระและค่ำพนกังำนยกสมัภำระ (Porter) 
  ค่ำทวัร์ได้รวมค่ำขนสมัภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ำเพิ่มเติม 

ท่ำนจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริกำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดงักลำ่วไม่สำมำรถให้บริกำรในกำรยกกระเป๋ำ
ขึน้ลงได้  ท่ำนสำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระที่ทำงสำยกำรบนิอนญุำตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 20 กิโลกรัม (ส ำหรับผู้ โดยสำร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  กำรเรียกค่ำระวำงน ำ้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสำยกำรบนิที่ท่ำนไม่อำจ
ปฏิเสธได้ 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระที่ทำงสำยกำรบินอนญุำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กว้ำง+ยำว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดให้ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภำระควำมรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในน ำ้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสมัภำระที่มีล้อเลือ่นและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดินทำง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผู้ โดยสำร 

ซึง่ควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. Allianz Global Assistance 
Service (Thailand) Co., Ltd. 

กำรสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มีกำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนท่ีต่ำง ๆ จะมีข้อก ำหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองกำรสบูบหุร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 
กำรเดินทำงเป็นครอบครัว (Family) 
 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอำย ุ มีโรคประจ ำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์  แลเอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์  และวีซ่าประเทศอังกฤษะวีซ่าประเทศอังกฤษ  

ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 2266  วันท าการวันท าการ  และ และ ขอเอกสาร 2 ชุดขอเอกสาร 2 ชุด  
กำรขอวีซำ่ประเทศองักฤษกำรขอวีซำ่ประเทศองักฤษและประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ เดินทำงทกุทำ่นต้องมำผู้ เดินทำงทกุทำ่นต้องมำ  สแกนลายนิว้มือด้วยตนเองสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง      

ณ ศนูย์รับค ำร้องขอวซีำ่ประเทศองักฤษ ณ ศนูย์รับค ำร้องขอวซีำ่ประเทศองักฤษ และศนูย์รับค ำร้องขอวซีำ่ประเทศเนเธอร์แลนด์และศนูย์รับค ำร้องขอวซีำ่ประเทศเนเธอร์แลนด์   
 พำสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอำย ุ และมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุ หำกมีพำสปอร์ตเลม่เก่ำไม่ว่ำจะเคยมีวีซ่ำในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน ำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรอนมุติัวีซ่ำ 
 รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีำว (ไม่ใช่รูปขำวด ำและห้ำมสแกน) ควรมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนั

ทัง้ 2 รูป 
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 ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน / ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร / ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส, หย่ำ / 
ส ำเนำสติูบตัร ในกรณีอำยไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัท / สงักดัที่ท่ำนท ำงำนอยู่ต้องเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้โดยระบตุ ำแหน่ง, อตัรำเงินเดือนใน
ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท ำงำนกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเท่ียว หลงัจำกนัน้จะกลบัมำท ำงำน
ตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำ   

 กรณีที่เป็นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบยีนกำรค้ำ, ใบทะเบยีนพำณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภำษี และหลกัฐำนกำรเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่ที่มีกำรเข้ำออกของเงินสม ่ำเสมอ และมี
จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเมือ่กลบัสู่
ภมูิล ำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็นครอบครัวหำกใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในกำรยื่นขอวีซ่ำ ต้องออกหนงัสอืรับรองค่ำใช้จ่ำยใน
ครอบครัวด้วย ***สถำนทตูไม่รับบญัชีกระแสรำยวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่ำน เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กบัผู้ เดินทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรข้อ 1 –6แล้ว ทำง
บริษัทจะต้องออกจดหมำยอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดยระบชุื่อผู้
เดินทำงและเหตุผลที่จดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษำจะต้องมี หนงัสอืรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกบับดิำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บดิำ, มำรดำ 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนญุำตให้บตุรเดินทำงไปกบัอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมี
นำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อ และประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูต้อง 

 กำรบดิเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงบั มิให้เดินทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถงึแม้ว่ำท่ำนจะถกูปฏิเสธ
วีซ่ำ สถำนทตูไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ด้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลกิวีซ่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวซี่ำให้กบัผู้ ร้องขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไม่ว่ำจะเป็นเหตผุลใดก็
ตำม ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องคืนค่ำวีซ่ำได้ 

หลงัจำกกำรจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ทำ่นได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้ำงต้นทกุประกำร  

 

 


