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เสาร์

8 เม.ย. 60

กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

9 เม.ย. 60

ลอนดอน - ซิตที ้ ัวร์ - ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน - ขึน้ ลอนดอนอายส์ ล่ องเรือแม่ นา้ เทมส์

อาทิตย์

แฮร์ ร่ ี พอตเตอร์ สตูดิโอ - อิสระช้ อปปิ ้ ง

จันทร์

21.00 น.

01.10 น.
หมายเหตุ

07.15 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

10 เม.ย. 60

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบิน
ไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ และการเช็คอิน
จากนั ้นเชิญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ออกเดินทางสูล่ อนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตั๋วเครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่พัก, ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือ ง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสัยอื่ น ๆ ไม่
สามารถเดิน ทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ า ทัวร์ มี สิทธิ์ ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้น
นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถโค้ ช
ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทางเข้ าสูม่ หานครลอนดอน
เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนาชมโดยมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ผ่าน
จตุรัสทราฟั ลก้ าร์ เข้ าสู่ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์ อันเกรี ยง
ไกรยิ่งใหญ่ นองเลือ ดหรื อ แม้ แต่ซับซ้ อ นซ่อ นเงื่อ น มีอ ดีตที่ยาวนาน เคยเป็ น
ป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
เป็ นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพี เรี ยล ซึง่ ประดับด้ วย
เพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินัน 2”
และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้ วยเพชร “โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ นเพชร
เม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และชิ ้นสุดท้ ายคือ “คฑา” ประดับด้ วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ
ในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัลลินัน 1” จากนั ้นรถโค้ ชนาท่านผ่านไป
ชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้ องถิ่นมากว่า
800 ปี , เสาอนุสรณ์ ไฟไหม้ ครั ง้ ใหญ่ แล้ วเข้ าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทาการ
ของรั ฐ ในปั จจุบัน, บ้ า นเลขที่ 10 ถนนดาวน์ นิ่ ง บ้ านพักของนายกรั ฐมนตรี
อังกฤษ จากนั ้นเดินทางผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์ คัส เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของ
ถนน 6 สาย มีนา้ พุ และรู ปปั น้ อีร อสตรงกลางเป็ น ที่นิยมของหนุ่ม สาวมานั่ง
พลอดรักกัน และเข้ าสูไ่ ชน่าทาวน์ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน
Chinese
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะ ขึน้ ชมทัศ นียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย
ชิงช้ าสวรรค์ที่สูงที่สดุ ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลาย
มาเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ ยวที่ได้ รับ ความนิยมและเป็ น จุดดึงดูดนัก ท่อ งเที่ยวได้
อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผ้ ูม าเยือ นมากกว่า 3 ล้ านคนต่อ ปี จากนัน้
ล่ องเรื อ ชมความงดงามสองฝั่ งของแม่ น ้า เทมส์ ผ่ า นจตุ รั ส รั ฐ สภา,
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั ้งของรั ฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความ
สูง 320 ฟุต เป็ นนาฬิกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มี
ยอดโดมใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริ ดจ์ สะพานข้ ามแม่น ้าเทมส์
แห่งแรก แล้ วขึ ้นฝั่งที่ทาวเวอร์ บริ ดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึง่ ของเมือง
Local
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON www.millenniumhotels.co
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
m
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08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

11 เม.ย. 60
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

Buffet
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะออกเดินทางสู่ Warner Bros Studio - The Making of Harry Potter พา
ท่านชม แฮร์ รี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ เหล่าสาวกพ่อมด-แม่มด รวมไปถึงแฟนคลับ
ของ J.K.Rowling ไม่ควรพลาด ตื่นตาตื่นใจกับฉากอลังการต่างๆ อุปกรณ์
ประกอบฉากที่ใช้ ในการแสดง เครื่ องแต่งกาย หุ่น เอฟเฟ็ ค ชุดของเล่นต่างๆ
จากในเรื่ องแฮร์ รี่ พอตเตอร์ ที่จดั เต็มมีจดั แสดงทั ้งส่วน indoor และ outdoor
โดยแบ่งเป็ นสัดส่วน เริ่ มตั ้งแต่สว่ นแรก โรงหนังที่บอกที่มาที่ไปของสถานที่แห่ง
นี ้ เข้ าไปอีกหน่อย จะเป็ นโรงหนังที่มีที่นงั่ ขนาดใหญ่ มีนกั แสดง Daniel
Redcliff, Emma Watson, Rupert Glint มาเป็ นคนเล่าถึงเบื ้องหลังการถ่ายทา
ที่มีสถานที่ตกแต่งอย่างอลังการ ชุดเครื่ องแต่งกายมากมาย อุปกรณ์ประกอบ
ฉาก หลังม่านนี ้จะเป็ นส่วนที่เข้ าไปสู่ ประตูห้องโถง ห้ องอาหารของฮว็อกวอร์ ท
รอบๆ จัดแสดงเครื่ องแต่งกายของอาจารย์ และนักเรี ยนต่างๆ อิสระให้ ท่านได้
เดินชมห้ องเรี ยนวิชาต่างๆ รวมไปถึงเอฟเฟ็ ค ปิ ศาจต่างๆในเรื่ อง และโมเดล
จาลอง และพลาดไม่ได้ กบั การชิม Butter Beer ในตรอกไดอะกอน หรื อเลือกช้
อปปิ ง้ สินค้ าของ Harry Potter ก่อนกลับ
Chinese
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ ช้อ ปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัย ในย่าน Knightsbridge และถนน
Brompton ที่นี่เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าแบรนด์เนมหรู หรา และห้ างสรรพสินค้ าชั ้น
นา อาทิ ห้ างสรรพสินค้ า Harrods และ Harvey Nichols ที่มีสินค้ าเทรนด์ใหม่
ล่าสุดจากทุกเวทีแฟชั่น นอกจากนี ค้ ุณจะได้ พบกับดีไซเนอร์ เจ้ าของแฟชั่นดัง
บนถนน Sloane และยังมีสาขาของ Topshop อยู่ฝั่งตรงข้ ามของห้ าง Harrods
อีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารโฟร์ ซีซ่ นั – ต้ นตาหรับเป็ ดอันโด่ งดัง Chinese Deluxe Menu
เพิ่ม หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่ อย
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON www.millenniumhotels.co
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
m

พระราชวังวินด์ เซอร์ - ช้ อปปิ ้ ง Outlet - ลอนดอน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูพ่ ระราชวังวิ นด์เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือกทาเล
ก่อ สร้ างพระราชวังแห่ งนี ้ ซึ่งอยู่บ นเนิ น สูงมองเห็ น แม่ น า้ เทมส์อ ยู่เบือ้ งล่า ง
พระราชวังวิ นด์เซอร์ เป็ นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด
900 ปี จึงถือ ได้ ว่าพระราชวังแห่ งนี เ้ ป็ นพระราชวังที่มี ผ้ ูพานักอาศัยต่ อ เนื่อ ง
ยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้ าชมภายใน โดยผ่าน Jubilee Garden
ก่อนเข้ าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควร
ค่าแก่ การชมคื อ เขตพระราชฐานชัน้ ใน State Apartment ถือ เป็ น หัวใจของ
พระราชวัง ห้ องทุกห้ องจึงถูกประดับประดาด้ วยทรั พย์ สมบัติของราชวงศ์ อัน
ประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่านปักประดับ ผนัง, เครื่ องลาย
คราม, รู ปปั น้ , อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคต่างๆ The King's
Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่นนอกเหนือ จากเตียงไม้ สลักปิ ดทองสไตล์
ฝรั่ งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั ้งตระหง่านอยู่กลางห้ อง และห้ องที่โดดเด่นที่สดุ
St.George's Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ ในงาน
พระราชพิธี เช่นงานเลี ้ยงรั บ รองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้ าอลิซาเบซ
ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้ วยอาวุธชุดเกราะและตรา
ประจ าราชวงศ์ และไม่ พ ลาดกับ การเข้ า ชม St. George's Chapel ถื อ เป็ น
อาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุ ในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี ้เริ่ มก่อสร้ างในปี
ค.ศ. 1475 โดยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้ เวลากว่า 50 ปี จนสาเร็ จลุลว่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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อังคาร
Buffet

Chinese
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13.00 น.

19.00 น.

12 เม.ย. 60
08.00 น.
10.00 น.
12.58 น.

14.59 น.

19.00 น.

13 เม.ย. 60
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รถโค้ ช น าท่ านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิด เพลิน ไปกับ การช้ อ ปปิ ง้ สิน ค้ า
ภายในเอ๊ าท์ เล็ทกว่า 120 ร้ านค้ าแบรนด์เนมให้ ท่านเลือ กซื ้ออย่างจุใจสมควร
แก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร
และเป็ น เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุด ของสหภาพยุ โรป มี ป ระชากรกว่ า 7.5 ล้ า นคน
ลอนดอนเป็ นหนึ่งในศูนย์ กลางสาคัญ ทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของ
โลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็ นที่ยอมรั บว่ามีอิทธิพลไป
ทัว่ โลก
Local
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON www.millenniumhotels.co
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
m

ลอนดอน - นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่ Calais Frethun (ฝรั่งเศส) เมืองมรดกโลกบรูจก์ (เบลเยี่ยม) - โบสถ์ พระโลหิต

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ London St.Pancras เพื่อนาท่านเดินทางสู่สถานี
Calais Frethun ประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟ EUROSTAR สะดวกสบายกับการ
เดินทางลอดอุโมงค์ที่ลอดใต้ ทะเลบริ เวณช่องแคบ อังกฤษ-ฝรั่งเศส
***รั บประทานอาหารกลางวันแบบกล่ อง เนื่องจากอยู่ระหว่ างเดินทาง***
คณะเดินทางถึงสถานี Calais Frethun ประเทศฝรั่ งเศส รถโค้ ชรอรั บคณะและ
ออกเดินทางต่อ สู่เมืองบรู จก์ , ประเทศเบลเยี่ยม ศูนย์ กลางประวัติศาสตร์ ของ
เมือง ได้ รับเลือกให้ เป็ นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ “เวนิส
เหนื อ ” เป็ นเมื อ งท่ า และมี ค วามส าคั ญ ในทางศิ ล ปะในยุ ค จิ ต รกรรมยุ ค
เนเธอร์ แ ลนด์ ต อนต้ น น าคณะเที่ ย วชมเมื อ งบรู จ ก์ ซึ่งเป็ น เมื อ งที่ ง ามสง่ า
ล้ อมรอบด้ วยสะพานเล็ก ๆ ที่ตั ้งคร่ อมอยู่เหนือลาคลอง บ้ านหลังคาทรงจัว่ และ
สนามหญ้ าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ ทั่วเมือง ชมป้อ ม
ปราการสมัย ยุค ศตวรรษที่ 13 ชมศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิ ค และ
หอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร) จากนั ้นนา
คณะ ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สทิ ธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึง่ จะมีการแห่
พระธาตุขึ ้นทุกปี ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ ้นสูส่ รวงสวรรค์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL VELOTEL, Brugge หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

บรูจก์ - เก้ นท์ - อัมสเตอร์ ดัม

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองเก้ นท์ อดีตเมืองที่ใหญ่ที่สดุ และมัง่ คัง่ ที่สดุ ในยุโรปเหนือ
เที่ยวชมตัวเมือง
เริ่มจากการตั ้งถิ่นฐานที่ปากแม่น ้าเชลดท์และแม่น ้าลิส
บันทึกภาพสวยของอาคารเก่าแก่ตั ้งแต่ยคุ กลางเรี ยงรายสองฝั่ง Graslei และ
Korenlei เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของเมือง โดยมองจากสะพานเซนต์ไมเคิล ชม
มหาวิหารเก้ นท์ ด้ านในเก็บรักษาฉากแท่นบูชาเก้ นท์ (Ghent Altarpiece)
ผลงานมาสเตอร์ พีซ ของพี่น้องตระกูลฟาน เอค สร้ างไว้ ตั ้งแต่ปีค.ศ. 1432 เป็ น
1 ในผลงานศิลปะที่ฮิตเลอร์ ต้องการมากที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเข้ าสูก่ รุงอัมสเตอร์ ดมั ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ระหว่างทางแวะ
คินเดอร์ ไดค์ (Kinderdijk) หมู่บ้านกังหันลมที่ขึ ้นชื่ออีกแห่งหนึง่ ของประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ ซึง่ อยู่ทางตอนใต้ ของฮอลแลนด์ เป็ นกลุม่ กังหันเก่าแก่ 19 ตัว
เรี ยงรายเลียบคลอง ที่นี่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ในปี 1997 ได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางเข้ าสูก่ รุงอัมสเตอร์ ดมั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTRE HOTEL

TULIP 5_LONDON-BRUSSELS-NETHERLAND 10 DAYS (8-17 Apr ‘17)

พุธ

Buffet

Local
www.hotelvelotel.com

พฤหัสบดี
Buffet

Chinese

Chinese
www.ramada4/9

14 เม.ย. 60
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

16 เม.ย. 60
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อัมสเตอร์ ดมั - ล่ องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร จัตุรัสแดม - ย่ านเรดไลท์ - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ ดมั
ด้ วยบรรยากาศการล่องเรื อหลังคากระจก
เรื อจะล่องไปตามลาคลองของเมือง ที่จะให้ ท่านได้ เห็นบ้ านเรื อนแบบชาวดัชต์
ถูกสร้ างมาตั ้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มี
ตะขออยู่ชั ้นบนสุดของอาคารเอาไว้ ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าบ้ าน ระหว่างล่องเรื อผ่าน
บ้ าน, เรื อนแพที่อยู่ริมคลองที่มอี ยู่มากถึง 2,500 หลัง เขตที่เก่าแก่ที่สดุ ของกรุง
อัมสเตอดัม จากนั ้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond
Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับการยกย่องว่า
ดีที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ชมขั ้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้
ชานาญตลอดจนขั ้นตอนการเจียระไนให้ เป็ นอัญมณีที่มีค่าที่สดุ
ปัจจุบนั
สถาบันเพชรแห่งนี ้มีชื่อเสียงในเรื่ องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121
เหลีย่ ม) สาหรับท่านที่ต้องการเป็ นเจ้ าของอัญมณีล ้าค่า เชิญท่านเลือกซื ้อเพชร
ชั ้นดีพร้ อมรับรองด้ วย Certificate จากบริ ษัทฯที่มีชื่อเสียง แล้ วเข้ าสูย่ ่านใจ
กลางเมืองอันเป็ นที่ตั ้งของจัตรุ ัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั ้งอยู่ใจ
กลางจัตรุ ัส
และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
กลางกรุง
อัมสเตอร์ ดมั Red Light District
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูห่ มู่บ้าน Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้ เมืองหนาว
ในไร่ กว้ าง เข้ าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชดู อกอวดสีสนั
หลาก หลายสวยงาม นอกจากนี ้ภายในสวนที่กว้ างใหญ่แห่งนี ้ ยังร่ มรื่ นไปด้ วย
ต้ นไม้ ใหญ่แผ่กิ่งก้ านเป็ นแถวเรี ยงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ ความชุ่มชื ้น สดชื่น
และพันธุ์ไม้ ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลีย่ นสถานที่แห่งนี ้ให้ กลายเป็ นสวรรค์ของ
คนรักดอกไม้ จริ งๆ อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพสวยๆ ไว้ เป็ นที่ระลึก (ช่วงเทศกาล
ดอกทิวลิป 23 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2017)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTRE HOTEL
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อัมสเตอร์ ดมั - แอนต์ เวิร์ป - บรัสเซลส์ - เที่ยวชมกรุงบรั สเซลส์ แกรนด์ เพลซ - อะตอมเมี่ยม

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูเ่ มืองยุคกลางที่แอนต์เวิร์ป (Antwerp) เพชรเม็ดงามแห่งของแคว้ น
แฟลนเดอร์ ส ประเทศเบลเยี่ยม ด้ วยการที่เมืองตั ้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าเชลด์
(Scheldt) เลยเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของยุโรปในปลายศตวรรษที่ 15
เคยเป็ นเมืองท่าใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก เริ่ มต้ นจาก แมร์ (Mier) เป็ นถนนคน
เดินที่คกึ คัก ร้ านรวงหรูหราสองฟากฝั่งถนนรอผู้คนมาจับจ่าย เกริ นปลาตส์
(Greonplaats) หรื อลานคนเมืองที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ มีอนุสาวรี ย์ท่าน
รูเบนส์ ตั ้งอยู่ตรงกลาง ศิลปิ นท่านนี ้เป็ นผู้ทรงอิทธิพลที่สดุ ของยุโรปและถูกขึ ้น
ทาเนียบว่าเป็ นจิตรกรที่ร่ ารวยที่สดุ ของยุโรป,
มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป
(Cathedral of our Lady) งดงามด้ วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ด้ านในมี
ภาพวาดของรูเบนส์ที่ประดับอยู่, โกรตมาร์ ก (Grote Markt) ลานจัตรุ ัสที่ราย
ล้ อมไปด้ วยอาคารแบบหน้ าจัว่ งดงามไม่แพ้ เมืองบรัสเซลล์ หรื อ บรูกจ์เลย
ทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

TULIP 5_LONDON-BRUSSELS-NETHERLAND 10 DAYS (8-17 Apr ‘17)

amsterdam.com

ศุกร์

Buffet

Chinese
(38 ก.ม.)

Chinese
www.ramadaamsterdam.com

อาทิตย์
Buffet

Local
5/9

13.00 น.

19.30 น.

17 เม.ย. 60
08.00 น.
09.30 น.
13.30 น.

18 เม.ย. 60

นาคณะเดินทางกลับสู่กรุ งบรั สเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม พาท่าน
ท่านถ่ายรู ปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้ วยงบกว่า
27.5 ล้ านยูโร ก็พร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์
ที่ส าคัญ แห่ งหนึ่ง ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วจะแวะชมในกรุ งบรั สเซลส์ ออก แบบโดย
Andre Waterkeyn ประกอบด้ วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรี ยบเสมือน
อะตอม จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม แล้ วนาคณะชมแกรนด์เพลซ
(Grand Place) หรื อ กร็ อง-ปลัสเดอบรู ว์แซล จัตรุ ั สอันงดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของ
ยุโรป ได้ รับการยกย่ องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรื อแม้ แต่อาร์ คดัชเชส อิสซา
เบลลา ธิ ดาของกษั ตริ ย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ ลส โบเดอ
แลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง พาท่านไปชมรู ปปัน้ แมนเนเก้ นพิส รูปปัน้ เจ้ า
หนูน้อยที่โด่งดังจนกลายมาเป็ นสัญ ลักษณ์ ของเมือง อิสระให้ ท่ านเดินเล่นชม
เมือง หรื อเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นบ้ าน อาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตก
ว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้ าน, ผ้ าปั กลูกไม้
หรื อลิ ้มลองวาฟเฟิ ล ของอร่ อยที่หาชิมได้ ไม่ยาก, เบียร์ ท้องถิ่นกว่า 80 ชนิด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THON HOTEL BRUSSELS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Chinese
www.thonhotels.com

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และมีเวลาให้ ท่าน
ได้ ทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG935

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

จันทร์
Buffet

อังคาร

05.35 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั ้น)

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

8-18 เมษายน 2560

125,000.-

113,000.-

100,000.-

ค่าทัวร์ รวม :












SGL / DBL
Supp

16,000.- /
19,500.-

NO TKT
ADL / CHD

-34,000.-25,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 5 มกราคม 2560
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ และค่าวีซ่าเนเธอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า
75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึง
สุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัด
จาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง และ
21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่
ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับ
การพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่ งจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิม่ เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้
ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่าย
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ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯ ได้ ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบิน
ไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงิน
ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครื อ Flying Blue ได้ ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไข
การสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ
หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน
เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
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 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริการในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอังกฤษ และ ประเทศเบลเยี่ยม
ใช้ เวลายื่นประมาณ 30 วันทาการ ขอเอกสาร 2 ชุด

(การขอวีซา่ ประเทศเบลเยี่ยมผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ สถานฑูตเบลเยี่ยม
สถานที่นดั หมาย : ตึกสาธรสแควร์ ชั ้น 16, 98 ถนนสาธรเหนือ, กรุงเทพฯ โทร. 02-108-1800-4
(สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ทางออกหมายเลข 1)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ ส่ วนตัว) พร้ อมสาเนาเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบัน ในกรณีท่ ี
สมุดบัญชีท่ ีจะนามายื่นขอวีซ่าไม่ ได้ อัพเดทสมุดบัญชีทุกเดือน ต้ องขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน
อัพเดทถึงเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่ง
ในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทางบริ ษัท
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จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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