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8 เม.ย. 60 กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) เสาร์ 
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบนิ

ไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการเช็คอิน  
จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

9 เม.ย. 60 ลอนดอน - ซิตีท้ัวร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ขึน้ลอนดอนอายส์ - 
ล่องเรือแม่น า้เทมส์ 

อาทิตย์ 

01.10 น. ออกเดินทางสูล่อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG910  
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, 

เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทวัร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลกิเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, 
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่ น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้
นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

07.15 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ช
ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทางเข้าสูม่หานครลอนดอน 

 

08.30 น. เท่ียวชมมหานครลอนดอน บรรยายและน าชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่าน
จตุรัสทราฟัลก้าร์ เข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียง
ไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเง่ือน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็น
ปอ้มปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลงั ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึง่ประดับด้วย
เพชรที่ใหญ่เป็นอนัดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” 
และ “มงกฎุของพระราชินีอลซิาเบธ” ประดบัด้วยเพชร “โคอินร์ู” ที่เคยเป็นเพชร
เม็ดใหญ่ที่สดุในโลก และชิน้สดุท้ายคือ “คฑา” ประดบัด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ
ในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” จากนัน้รถโค้ชน าท่านผ่านไป
ชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศนูย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 
800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ท าการ
ของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรี
องักฤษ จากนัน้เดินทางผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของ
ถนน 6 สาย มีน า้พุ และรูปปัน้อีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่ง
พลอดรักกนั และเข้าสูไ่ชน่าทาวน์ย่านชมุชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน 

 

 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะ ขึน้ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย 

ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สดุในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลาย
มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้ มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จากนัน้
ล่องเรือชมความงดงามสองฝ่ังของแม่น ้าเทมส์  ผ่านจตุ รัสรัฐสภา, 
พระราชวงัเวสท์มินส์เตอร์ ท่ีตัง้ของรัฐสภาองักฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ท่ีมีความ
สงู 320 ฟุต เป็นนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ท่ีมี
ยอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น า้เทมส์
แห่งแรก แล้วขึน้ฝ่ังที่ทาวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึง่ของเมือง   

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.co

m  
10 เม.ย. 60 แฮร์ร่ี พอตเตอร์ สตูดิโอ - อิสระช้อปป้ิง จันทร์ 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะออกเดินทางสู ่Warner Bros Studio - The Making of Harry Potter พา

ท่านชม แฮร์ร่ี พอตเตอร์ สตดิูโอ เหลา่สาวกพ่อมด-แม่มด รวมไปถงึแฟนคลบั
ของ J.K.Rowling ไม่ควรพลาด ต่ืนตาต่ืนใจกบัฉากอลงัการต่างๆ อปุกรณ์
ประกอบฉากที่ใช้ในการแสดง เคร่ืองแต่งกาย หุ่น เอฟเฟ็ค ชดุของเลน่ต่างๆ 
จากในเร่ืองแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ที่จดัเต็มมีจดัแสดงทัง้สว่น indoor และ outdoor 
โดยแบ่งเป็นสดัสว่น เร่ิมตัง้แต่สว่นแรก โรงหนงัที่บอกที่มาที่ไปของสถานท่ีแห่ง
นี ้ เข้าไปอีกหน่อย จะเป็นโรงหนงัที่มีที่นัง่ขนาดใหญ่ มีนกัแสดง Daniel 
Redcliff, Emma Watson, Rupert Glint มาเป็นคนเลา่ถงึเบือ้งหลงัการถ่ายท า
ที่มีสถานท่ีตกแต่งอย่างอลงัการ ชดุเคร่ืองแต่งกายมากมาย อปุกรณ์ประกอบ
ฉาก หลงัม่านนีจ้ะเป็นสว่นท่ีเข้าไปสู ่ ประตหู้องโถง ห้องอาหารของฮว็อกวอร์ท 
รอบๆ จดัแสดงเคร่ืองแต่งกายของอาจารย์ และนกัเรียนต่างๆ อิสระให้ท่านได้
เดินชมห้องเรียนวิชาต่างๆ รวมไปถงึเอฟเฟ็ค ปิศาจต่างๆในเร่ือง และโมเดล
จ าลอง และพลาดไม่ได้กบัการชมิ Butter Beer ในตรอกไดอะกอน หรือเลอืกช้
อปปิง้สนิค้าของ Harry Potter ก่อนกลบั   

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าตามอัธยาศัยในย่าน Knightsbridge และถนน 

Brompton ที่นี่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมหรูหรา และห้างสรรพสินค้าชัน้
น า อาทิ ห้างสรรพสินค้า Harrods และ Harvey Nichols ที่มีสินค้าเทรนด์ใหม่
ล่าสดุจากทุกเวทีแฟชั่น  นอกจากนีคุ้ณจะได้พบกับดีไซเนอร์เจ้าของแฟชั่นดัง
บนถนน Sloane และยังมีสาขาของ Topshop อยู่ฝ่ังตรงข้ามของห้าง Harrods 
อีกด้วย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น – ต้นต าหรับเป็ดอันโด่งดัง 
เพิ่ม หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย 

Chinese Deluxe Menu 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.millenniumhotels.co
m  

11 เม.ย. 60 พระราชวังวนิด์เซอร์ - ช้อปป้ิง Outlet - ลอนดอน อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูพ่ระราชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้ เลือกท าเล

ก่อสร้างพระราชวังแห่งนี ้ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น า้เทมส์อยู่เบือ้งล่าง 
พระราชวงัวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสดุแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 
900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนีเ้ป็นพระราชวังที่มีผู้พ านักอาศัยต่อเนื่อง
ยาวนานกว่าพระราชวงัแห่งใดในโลก เข้าชมภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden 
ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวงั สิ่งที่น่าสนใจควร
ค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชัน้ใน  State Apartment  ถือเป็นหัวใจของ
พระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อัน
ประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดบั ผนัง, เคร่ืองลาย
คราม, รูปปัน้, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ  The King's 
Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลกัปิดทองสไตล์
ฝร่ังเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สดุ 
St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงาน
พระราชพิธี เช่นงานเลีย้งรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ  
ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตรา
ประจ าราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St. George's Chapel ถือเป็น
อาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุในประเทศองักฤษ อาคารแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้างในปี
ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนส าเร็จลลุว่ง 

 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/
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13.00 น. รถโค้ชน าท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิง้สินค้า
ภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซือ้อย่างจุใจสมควร
แก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร
และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน 
ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของ
โลก การสื่อสารการบนัเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไป
ทัว่โลก   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.millenniumhotels.co

m  
12 เม.ย. 60 ลอนดอน - น่ังรถไฟ EUROSTAR สู่ Calais Frethun (ฝร่ังเศส) - 

เมืองมรดกโลกบรูจก์ (เบลเย่ียม) - โบสถ์พระโลหติ 
พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. 
12.58 น. 

ออกเดินทางสูส่ถานีรถไฟ London St.Pancras เพื่อน าท่านเดินทางสู่สถานี 
Calais Frethun ประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟ EUROSTAR สะดวกสบายกบัการ
เดินทางลอดอโุมงค์ที่ลอดใต้ทะเลบริเวณช่องแคบ องักฤษ-ฝร่ังเศส 

 

***รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง เน่ืองจากอยู่ระหว่างเดินทาง***  
14.59 น. คณะเดินทางถึงสถานี Calais Frethun ประเทศฝร่ังเศส รถโค้ชรอรับคณะและ

ออกเดินทางต่อสู่เมืองบรูจก์, ประเทศเบลเยี่ยม ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของ
เมือง ได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เวนิส
เหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความส าคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมยุค
เนเธอร์แลนด์ตอนต้น น าคณะเที่ยวชมเมืองบรูจก์ ซึ่งเป็นเมืองที่งามสง่า
ล้อมรอบด้วยสะพานเลก็ ๆ ที่ตัง้คร่อมอยู่เหนือล าคลอง บ้านหลงัคาทรงจัว่ และ
สนามหญ้าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง ชมป้อม
ปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชมศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และ
หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสงูถึง 300 ฟุต (88 เมตร) จากนัน้น า
คณะ ชมโบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสทิธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมีการแห่
พระธาตขุึน้ทกุปีในวนัท่ีพระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค์ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL VELOTEL, Brugge หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelvelotel.com  
13 เม.ย. 60 บรูจก์ - เก้นท์ - อัมสเตอร์ดัม พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเก้นท์ อดีตเมืองที่ใหญ่ที่สดุและมัง่คัง่ที่สดุในยโุรปเหนือ 

เท่ียวชมตวัเมือง เร่ิมจากการตัง้ถิ่นฐานที่ปากแม่น า้เชลดท์และแม่น า้ลิส 
บนัทกึภาพสวยของอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยคุกลางเรียงรายสองฝ่ัง Graslei และ 
Korenlei เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุของเมือง โดยมองจากสะพานเซนต์ไมเคิล ชม
มหาวิหารเก้นท์ ด้านในเก็บรักษาฉากแท่นบชูาเก้นท์ (Ghent Altarpiece) 
ผลงานมาสเตอร์พีซ ของพี่น้องตระกลูฟาน เอค สร้างไว้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1432 เป็น 
1 ในผลงานศิลปะที่ฮิตเลอร์ต้องการมากที่สดุ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย น าคณะเดินทางเข้าสูก่รุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างทางแวะ 

คินเดอร์ไดค์ (Kinderdijk) หมู่บ้านกงัหนัลมที่ขึน้ชื่ออีกแห่งหนึง่ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่อยู่ทางตอนใต้ของฮอลแลนด์ เป็นกลุม่กงัหนัเก่าแก่ 19 ตวั 
เรียงรายเลยีบคลอง ที่น่ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก 
ในปี 1997  ได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางเข้าสูก่รุงอมัสเตอร์ดมั   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTRE HOTEL www.ramada-

http://www.millenniumhotels.com/
http://www.millenniumhotels.com/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.novotel.com/
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หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั amsterdam.com  
14 เม.ย. 60 อัมสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - 

จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ 
ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. 
 

น าคณะเท่ียวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยากาศการลอ่งเรือหลงัคากระจก 
เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ 
ถกูสร้างมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มี
ตะขออยู่ชัน้บนสดุของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างลอ่งเรือผ่าน
บ้าน, เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มอียู่มากถงึ 2,500 หลงั เขตที่เก่าแก่ท่ีสดุของกรุง
อมัสเตอดมั จากนัน้เรือจอดสง่ท่านที่สถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond 
Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่า
ดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลอืกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้
ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนให้เป็นอญัมณีที่มีค่าที่สดุ ปัจจบุนั
สถาบนัเพชรแห่งนีม้ีชื่อเสยีงในเร่ืองการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 
เหลีย่ม) ส าหรับท่านท่ีต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้ค่า เชิญท่านเลอืกซือ้เพชร
ชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯท่ีมีชื่อเสยีง แล้วเข้าสูย่่านใจ
กลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นกัท่องเท่ียวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มพีระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจ
กลางจตัรัุส และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุง
อมัสเตอร์ดมั Red Light  District 

 
 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เดินทางสูห่มู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลกูดอกไม้เมืองหนาว

ในไร่กว้าง เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ต่ืนตาต่ืนใจกบัแปลงทิวลิปที่ชดูอกอวดสสีนั 
หลาก หลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนท่ีกว้างใหญ่แห่งนี ้ ยงัร่มร่ืนไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ให้ความชุ่มชืน้ สดชื่น 
และพนัธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลีย่นสถานที่แห่งนีใ้ห้กลายเป็นสวรรค์ของ
คนรักดอกไม้จริงๆ อิสระให้ท่านได้บนัทกึภาพสวยๆ ไว้เป็นท่ีระลกึ (ช่วงเทศกาล
ดอกทิวลปิ 23 มีนาคม  - 21 พฤษภาคม 2017)  

(38 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTRE HOTEL 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.ramada-

amsterdam.com  
16 เม.ย. 60 อัมสเตอร์ดมั - แอนต์เวิร์ป - บรัสเซลส์ - เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ - 

แกรนด์เพลซ - อะตอมเมี่ยม 
อาทิตย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านสูเ่มืองยคุกลางที่แอนต์เวิร์ป (Antwerp) เพชรเม็ดงามแห่งของแคว้น

แฟลนเดอร์ส ประเทศเบลเยี่ยม ด้วยการที่เมืองตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เชลด์ 
(Scheldt) เลยเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของยโุรปในปลายศตวรรษที่ 15  
เคยเป็นเมืองท่าใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก เร่ิมต้นจาก แมร์ (Mier) เป็นถนนคน
เดินท่ีคกึคกั ร้านรวงหรูหราสองฟากฝ่ังถนนรอผู้คนมาจบัจ่าย เกรินปลาตส์
(Greonplaats) หรือลานคนเมืองที่นิยมมาพกัผ่อนหย่อนใจ มีอนสุาวรีย์ท่าน        
รูเบนส์ ตัง้อยู่ตรงกลาง ศิลปินท่านนีเ้ป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สดุของยโุรปและถกูขึน้
ท าเนียบว่าเป็นจิตรกรที่ร ่ารวยที่สดุของยโุรป, มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป 
(Cathedral of our Lady) งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ด้านในมี
ภาพวาดของรูเบนส์ที่ประดบัอยู่, โกรตมาร์ก (Grote Markt) ลานจตัรัุสที่ราย
ล้อมไปด้วยอาคารแบบหน้าจัว่ งดงามไม่แพ้เมืองบรัสเซลล์ หรือ บรูกจ์เลย
ทีเดียว  

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.novotel.com/
http://www.novotel.com/
http://www.novotel.com/
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13.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม พาท่าน
ท่านถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 
27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมที่จะรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุหนแห่ง ถือเป็นสญัลกัษณ์
ที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออก แบบโดย 
Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์  ซึ่งเปรียบเสมือน
อะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเยี่ยม แล้วน าคณะชมแกรนด์เพลซ 
(Grand Place) หรือ กร็อง-ปลสัเดอบรูว์แซล จัตรัุสอันงดงามที่สดุแห่งหนึ่งของ
ยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเท่ียวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชส อิสซา
เบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน , วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอ
แลร์ สองนักเขียนชื่อดงัยงักลา่วถงึ พาท่านไปชมรูปปัน้แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้า
หนูน้อยที่โด่งดังจนกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชม
เมือง หรือเลือกซือ้สินค้าพืน้บ้าน อาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตก
ว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลกูไม้ 
หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก, เบยีร์ท้องถิ่นกว่า 80 ชนิด  

 
 

 
 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั THON HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thonhotels.com 
17 เม.ย. 60 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบนิ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และมีเวลาให้ท่าน

ได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG935  
18 เม.ย. 60 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อังคาร 
05.35 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL / DBL 
Supp  

NO TKT 
ADL / CHD 

8-18 เมษายน 2560 125,000.- 113,000.- 100,000.- 16,000.- / 
19,500.- 

-34,000.- 
-25,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2560 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีท่ี

ท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่
จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade 
Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ท่ี 2 € / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าองักฤษ และค่าวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 
75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึง
สขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของ
สมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง

http://www.marriott.com/
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ทวัร์ 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่

เกิน 7 กิโลกรัม  
คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือท่ีท่าน

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึ่งจะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าลว่งหน้า 20,000 บาทตอ่ผู้เดนิทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดั
จ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง และ 
21 วนัก่อนการเดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม, และเดือนตลุาคม) หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี

ซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่
ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับ
การพจิารณาอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การ
ย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจาก
กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุตัเิหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ 
ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สีย

คา่ใช้จ่าย  
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ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิ
ไปแล้ว ผู้เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงิน
คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Flying Blue ได้  ขึน้อยู่กับเง่ือนไข

การสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2560 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

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

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกันด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิม่เติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ 
หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการ
เดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนั
เดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
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  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 
ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผดิชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair) , เดก็ , และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอังกฤษ และ ประเทศเบลเย่ียม  
ใช้เวลาย่ืนประมาณ 30 วันท าการ  ขอเอกสาร 2 ชุด 

(การขอวีซา่ประเทศเบลเยี่ยมผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ สถานฑตูเบลเยี่ยม 
สถานท่ีนดัหมาย : ตกึสาธรสแควร์ ชัน้ 16, 98 ถนนสาธรเหนือ, กรุงเทพฯ  โทร. 02-108-1800-4 

(สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1) 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา  

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สมุดบัญชีเงนิฝาก (ออมทรัพย์ ส่วนตัว) พร้อมส าเนาเงนิฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน  ในกรณีที่
สมุดบัญชีที่จะน ามายื่นขอวีซ่าไม่ได้อัพเดทสมุดบัญชีทุกเดือน ต้องขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
อัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงิน
เพียงพอท่ีจะครอบคลมุกับคา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่ง
ในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัท
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จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้องไป

ย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกัน 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


